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Rugăciune

Anunturi
,

?
Ședință prezbiteri & diaconi; transferuri &
?
Pentru cei doi copii aduși în această dimineață
reprimiri: luni, ora 19:00. Cei care au depus
la binecuvântare, Dominic și Levi, pentru ca
cerere de transfer sau de reprimire la biserica
Dumnezeu să-i binecuvinteze.
noastră, sunt invitați la comitet la ora 19:15.
?
Pentru cei care se căsătoresc anul acesta, ca
?
Încep înscrierile pentru cursul de cateheză!
Dumnezeu să vegheze asupra lor pe noul
Cursul va începe pe 4 septembrie iar pentru
drum pe care pășesc împreună și să le dea
înscrieri, vă rugăm să-l contactați pe fratele
înțelepciune și dragoste să rămână aproape
pastor Ioan Bugnărug.
de El și unul de altul toată viața.
?
Biblii & obiecte pierdute. Persoanele care au
?
Pentru copiii și tinerii care în această perioadă
pierdut Biblii sau alte obiecte în biserică, sunt
uzire și
se află în tabere, pentru protecție, călă
călăuzire
rugate să se adreseze fraților portari.
apropiere de Dumnezeu.
Cei care încă nu au achiziționat manualul de
?
Pentru misionarii din întreaga lume pentru ca
?
studiu biblic pentru a doua jumătate a anului,
Dumnezeu să le dea puterea și curajul necesar
o pot face de la standul de cărți.
de a-L vesti celor care au foarte mare nevoie
?
CD-uri cu imnuri interpretate la chitară de
să audă de El și de asemenea să îi ocrotească.
Dumnezeul păcii să vă sfințească
către artistul creștin croat Andrej Grozdanov,
?
Pentru persoanele care se confruntă cu
El însuși pe deplin; și duhul vostru,
se pot achiziționa de la standul de cărți.
sufletul vostru și trupul vostru să fie
probleme de sănătate - Elena Puican, Anton,
?
Invitați speciali. În cadrul serviciului de seară,
păzite întregi, fără prihană, la venirea
fiica surorii Kovaci
Kovaci,, Anuța Colaru, Lenuțavom primi vizita unui grup din Novi Sad.
Domnului nostru Isus Cristos.
Viorica, Daniela Andronache, Gina Bulica,
?
Rugăciune. Vă invităm în zilele de luni, marți
1 TESALONICENI 5:23
ă Constantin,
Elena Butaș, Dorina Ciupa, Duț
Duță
și vineri de la ora 18, să ne rugăm împreună, la
Ezra, Sorina-Mihaela & Cătălin-Andrei, Ileana
Betel: lunea pentru Biserică, marțea pentru
Duminica dimineata
,
Forț, Maria Ghilea, Silvia Gongola, Vanita
persoanele care se confruntă cu probleme de
09:00 - 09:50
Rugăciune: pastor Alexandru Neagoe
Grozăvescu, Ionic
ă, Monica,Dorica și Ionel
Ionică,
sănătate iar vinerea, pentru misiune.
Bugnărug
10:00-11:00
Studiu biblic: pastor Ioan Bugn
ărug
Scobercea, Lia Sfârcoci, Sofia, Marian
Nu
?
nți în lunile august și septembrie
Nunți
septembrie::
11:10-12:30
Serviciu divin:
ănescu,
Maria
Tudor
Ștef
,
Ioan
Urâtu
ca
Ștefănescu,
Tudor,
- 21 august,ora 17, Biserica Giroc
Cor, binecuvântare copii
Dumnezeu să le aline suferința, să le
Emanuela Crenicean & Sergiu Sentici
Predică: pastor Petru Bulica
întărească
credința
și
să
le
vindece.
- 28 august
Lidia Muntean & Victor Ursachi
- 11 septembrie, ora 15, Biserica Betel
Duminica seara
Serviciu divin:
Georgiana Craia & Andrei Pobega
18:00-20:00
Cor, închinare, grup Novi Sad

Salutul Bisericii Betel 2016

Maria Bugariu
21.08
Lidia Cicirean
21.08
Mihai George
21.08
Eva Moldovan
21.08
Gheorghe Ogr
ăzeanu 21.08
Ogrăzeanu
Eveline Surducan
21.08
Lidia Bulica
22.08
Daniel Chira
22.08
Adrian Iuhasz
22.08
Maria Liuba
22.08
Gabriela Maghiș
22.08
Suzana Nițescu
22.08

4

Veronica Vidican
Cornel Merț
Grațian Nuțiu
Daniel Ciucuriță
Maria Mioc
Ezechil Pastor
Dănuț Pop
Ramona Sabău
Mihaela Savescu
Ilie Circu
Cornelia I. Lazăr
Marcela Mocanu

La multi ani!
22.08
23.08
23.08
24.08
24.08
24.08
24.08
24.08
24.08
25.08
25.08
25.08

Alexandru Sala
Marcela Bercean
Ileana Daul
Ion Cheșa
Maria Dumitrașcu
Ana Dumitriu
Luiza Magdici
Andreea Marițan
Gheorghe Pașcalău
Elisabeta Socaciu
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25.08
26.08
26.08
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08

Prezentare misiune Africa - Cristina Olariu
Predică: pastor Alexandru Neagoe

Joi seara
19:00-20:30

Rugăciune: Daniel Gruia
Fanfarăă
Fanfar
Predică:
Predic
ă: pastor Alexandru Neagoe
Studiu Geneza (29):
Sigur de scopul lui Dumnezeu (cap. 21:8-34)

Studiu biblic pentru duminica urmatoare

FII PRIETEN CA ISUS
Ioan 15:12-17, Ioan 15:13
Ideea centrală: Prietenia după modelul Domnului Isus este cea mai mare nevoie a unei societăţi
însetate de dragoste. Doar împrietenindu-ne cu Domnul Isus vom şti cum ssăă fim buni prieteni pentru
ştri, ajutându-i ssăă primească prietenia Domnului Isus.
semenii no
noştri,
ţii contextuale şi exegetice:
Explica
Explicaţii
Capitolul 12 al Evangheliei dup
dupăă Ioan se încheie cu menţionarea răspunsului iudeilor faţă de
şitul capitolului
cuvântările şi lucrarea public
publicăă a Domnului Isus. Începând cu capitolul 13 şi pân
pânăă la sfâr
sfârşitul
17, vedem cum Domnul Isus se preocup
preocupăă strict de grupul restrâns al ucenicilor. Domnul Isus îi iubea pe
ai Săi care erau în lume şi i-a iubit pân
pânăă la capăt (13:1) slujindu-le, învăţându-i, îmbărbătându-i,
responsabilizându-i, avertizându-i şi rugându-Se pentru ei. În acest context, Domnul Isus îşi
încurajeaz
încurajeazăă ucenicii, vorbindu-le despre dragostea ce caracteriza prietenia Sa pentru ei, precum şi
despre implica
ţiile acesteia în viaţa lor. Iată câteva elemente ale prieteniei autentice, identificate în
implicaţiile
cadrul prieteniei Domnului Isus:
şte dragostea nu poate fi numit
1) Dragoste (Ioan 15:12-13). O relaţie din care lipse
lipseşte
numităă prietenie.
Prietenia Domnului Isus are la bază dragostea, şi nu oricare, ci dragostea suprem
ă. Dragostea
supremă.
Domnului Isus nu s-a arătat în vorbe, ci în fapte (Ioan 3:16). De asemenea, ucenicii Domnului (prietenii
şi dea via
Domnului Isus), aveau la rândul lor săţa pentru El.Dragostea ce caracterizează prietenia
să-şi
viaţa
Domnului Isus nu este un sentiment, ci un act de voinţă, bazat pe ascultarea de Domnul. De aceea,
acest tip de dragoste poate fi poruncit (v.12) şi nu are de-a face cu calit
ăţile sau meritele celuilalt.
calităţile
2) Ascultare (Ioan 15:14). Pare ciudat că vorbim de ascultare în cadrul prieteniei. Totu
şi, prietenia nu
Totuşi,
anuleaz
anuleazăă şi nu ignor
ignorăă statutul şi valoarea Prietenului Domn Isus Hristos. Prietenia nu exclude domnia
lui Hristos şi nici limit
şi îl numeşte pe Avraam
ările noastre. Iată spre exemplu, Dumnezeu Însu
limitările
Însuşi
„Prietenul Meu” (Isaia 41:8), dar asta nu-l scuteşte pe Avraam, ca atunci când este vizitat de Îngerul
Domnului ssă-L
ă-L primească cu respect şi închinare (Geneza 18). Huşai era prietenul împ
ăratului David,
împăratului
dar asta nu excludea supunerea faţă de împărat (2 Samuel 15:37).
şie (Ioan 15:15). Cu siguran
3) Părtă
ţă, prietenia nu se reduce la salutul „Pacea Domnului!” sau
Părtăşie
siguranţă,
„Domnul să te binecuvânteze!”. Prietenia presupune comunicare, dar nu în sensul de „transfer de
şie. Prietenii adev
şi
informaţie”, ci în sensul de părtă
ăraţi petrec timp împreună, timp în carepărtăşie.
adevăraţi
care-şi
împ
ărtăşesc cele mai importante şi mai valoroase lucruri. (Exod 33:11; Geneza 18:17).
împărtăşesc
4) Alegere (Ioan 15:16). Rudele le primim de la Domnul, dar prietenii ni-i alegem singuri. Când este
vorba de prietenia cu Domnul Isus, trebuie ssăă ştim ccăă dreptul de a alege nu ne aparţine. David a fost
prieten cu Ionatan, dar cine iniţiază prietenia, ciobanul sau prinţul? (1 Samuel 18:1-5). În Biblie găsim
despre Avraam că era prietenul lui Dumnezeu şi ccăă ucenicii au fost prietenii Domnului Isus, dar nu
cunosc nicăieri să se spună că Dumnezeu este prietenul nostru. De ce? Pentru ca nu cumva să credem
că noi Îi facem vreun favor sau vreo onoare lui Dumnezeu; El ne face nouă.
5) Rodire şi binecuvântare (Ioan 15:16). În timp ce prieteniile false îndeamn
îndeamnăă la izolare,
lenevie şi dependen
ţă, prietenia Domnului Isus dă sens şi scop vie
ţii.
dependenţă,
vieţii.

Astfel, toţi cei ce se bucură de prietenia Domnului Isus primesc o motivaţie puternică de a fi activi şi
roditori în lucrări care au valoare eternă. La fel, cartea Faptele Apostolilor ne arată cum Dumnezeu, Cel
bogat, dăruieşte prietenului sărac, ucenicului, Duhul Sfânt, iar viaţa acestuia din urmă este
binecuvântată şi roditoare.
6) Revărsare (Ioan 15:17). Modelul prieteniei noastre cu Domnul Isus Hristos trebuie să se extindă faţă
de semenii noştri. Cum ne-a iubit Domnul Isus trebuie să ne iubim și noi unii pe alţii; cum ne este El
prieten aşa trebuie noi să fim prieteni altora.
Aplica
ţii:
Aplicaţii:
- Creştinul, prin natura lui, va căuta să fie un bun prieten pentru semenii săi. Sfinţenia nu presupune
izolare de lume, ci dimpotrivă. Domnul Isus a fost şi este Sfântul Sfinţilor; cu toate acestea, El a trăit
printre oameni iniţiind prietenii (Ioan 11:11; Luca 7:34; Ioan 15:15) care le-au marcat acestora viaţa şi
eternitatea. S-a făcut prieten chiar celor ce n-aveau prieteni, ajungând chiar să fie numit „prietenul
vameşilor şi al păcătoşilor.” (Luca 7:34).
- Niciodată nu voi fi în stare să fiu un bun prieten, dacă nu voi accepta prietenia Domnului Isus şi nu voi
învăţa de la El. Iar aceasta înseamnă să-L iubesc pe Domnul în mod suprem şi cu prioritate, să ascult de
El, să fiu deschis în comunicare faţă de El şi bucuros de părtăşia Sa, recunoscător pentru că m-a ales să-i
fiu prieten şi cu responsabilitate să investesc resursele primite pentru gloria Sa.
- După cum prietenia Domnului Isus n-a fost condiţionată de aspectul financiar, estetic, social sau
religios, în acelaşi fel şi noi, prin harul Său, vom putea deveni prieteni ai celor căzuţi în păcate şi
dispreţuiţi de societate; vom căuta să ne facem prieteni nu pe cei de pe urma cărora putem profita, ci pe
aceea pe care-i putem împrieteni cu Tatăl Dumnezeu, prin Domnul Isus.
- Prietenia cu Domnul Isus condiţionează prieteniile cu oamenii. Nu putem fi prieteni cu un om şi cu
duşmanul acestuia în acelaşi timp (Ioan 19:12; Iacov 4:4; Ps.119:63).
- Prietenia cu Domnul Isus o descopăr în cadrul uceniciei. (Ioan 15:14; Ps. 25:14).
- Cum pot să ştiu dacă sunt un bun prieten al Domnului Isus? Împlinirea Cuvântului Său, rodirea,
binecuvântările cereşti primite de la Tatăl şi revărsarea dragostei Sale prin mine către cei pierduţi sunt
indicii sigure ale prieteniei cu Domnul Isus.
Sugestii practice:
1. Prin pocăinţă şi credinţă acceptă harul prieteniei cu Dumnezeu oferit la cruce!
2. Prin meditarea asupra Scripturilor ascultă-I glasul şi prin rugăciune fii deschis, sincer, nu-I ascunde
nimic. Bucură-te de părtăşia noului tău Prieten!
3. Fii totdeauna recunoscător şi trăieşte în ascultare de El. El este Domnul!
4. Selectează-ţi prieteniile în funcţie de Prietenul suprem (Ps.119.63; 2 Tim.2.22).
Povesteşte şi altora despre Prietenul tău! Atâţia tânjesc după o astfel de prietenie.
6. Caută în mod continuu să-ţi faci prieteni după modelul lui Isus, împrietenindu-i cu Isus!
Întrebări pentru discu
ţii:
discuţii:
1. Cum se explică faptul că mulţi pocăiţi renunţă la gândul de a-şi face prieteni printre cei pierduţi?
2. Există şi alte fundamente pentru o relaţie de prietenie în afară de dragoste? (Prov. 14:20; 19:4).
3. Ai simţit cumva şi în viaţa ta pericolul de a ignora ascultarea de Dumnezeu sub pretextul prieteniei cu
Domnul Isus? Poţi da câteva exemple?
4. Cum se poate explica faptul că un cioban (David) ajunge prietenul prinţului (Ionatan)? Şi cum se
explică faptul că un păcătos pierdut poate ajunge prietenul Fiului lui Dumnezeu?
5. Care este impactul prieteniei Domnului Isus în viaţa ta?
Pastor Mihail Geabou

