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Curs de cateheză pentru cei care doresc să 
se boteze - în fiecare duminică, de la ora 
9:00.

Curs de căsătorie. Duminică 17 februarie, 
după terminarea serviciului de dimineaţă, cei 
care se vor căsători anul acesta, sunt invitaţi 
la o scurtă întâlnire cu fratele pastor Petru 
Bulica, pentru programarea cursului de 
căsătorie.

Agapă muzicală - 15 februarie, ora 18:30.

Adunare generală. Duminică, 17 februarie, 
ora 11:00, va avea loc adunarea generală 
anuală a bisericii, în cadrul căreia vor fi aleși 
membrii  comitetului  biserici i  pentru 
următorul mandat de 4 ani. În cazul  în care 
pe 17 februarie nu se va întruni cvorumul 
necesar, adunarea generală se va ţine 
duminică, 24 februarie, la aceeași oră.

Întâlnire prezbiteri & diaconi - 11 februarie, 
ora 19:00.

Agapă tineri - 16 februarie, ora 17:00.

Redirecţionare 2% din impozitul pe venit. 
Dacă doriţi să donaţi cei 2% din impozitul pe 
venit  biserici i  noastre,  vă rugăm să 
completaţi formularul 230 și împuternicirea 
atașată și să le predaţi la biserică până cel 
târziu 15 martie. Vă mulţumim!

Următorul curs de creștere spirituală se va 
desfășura duminică, 17 februarie, de la ora 
9:00.

Sfat frăţesc. Joi 14 februarie, ora 19:00, va 
avea loc un sfat frăţesc, în cadrul căruia se 
vor face propuneri  pentru comitetul 
bisericii, în vederea adunării generale din 24 
februarie.

Creaţionism știinţific & apologetică creștină 
(elevi, studenţi) - 20 februarie, ora 19:00.

Anunturi 
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18:00 - 20:00  Serviciu divin:

   Predică - pastor Ioan Cocârţeu

   Predică - pastor Alex Neagoe

   Cor, fanfară

   Predică - pastor Alex Neagoe

19:00 - 21:00  Seară de tineret: 

Joi  

   Închinare

   Sfat frăţesc

19:00 - 20:30  Rugăciune - pastor Ioan Bugnărug

Marti  

   Cor

   Binecuvântări copii       

Duminica   

9:00  -  9:50  Rugăciune 

10:00-11:00  Studiu biblic - Gabriel Berce

11:10-12:30  Serviciu divin:
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...credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privinţele, 
ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos.

Efeseni 4:15

SALUTUL BISERICII ÎN ANUL 2019

1. să avem în fiecare zi un timp personal de 
părtășie cu Dumnezeu de cel puţin 15 minute

- inimi deschise pentru Cuvânt a celor care 
participă
- încredinţare în mâna Domnului a tinerilor și 
a lucrării cu tineretul din Biserica Betel

RUGĂCIUNE ȘI ACŢIUNE

2. să-i chemăm pe oameni la Biserică și la 
Hristos
3. să ne implicăm într-o slujire a bisericii
4. să practicăm vorbirea de bine, nu de rău
5. să ne unim în fiecare zi în rugăciune, în 
casele noastre, la ora 21:00

- inspiraţie și har pentru cei implicaţi în 
organizare și slujire

Să ne asumăm ca zi de post și rugăciune, ziua 
ce corespunde zilei noastre de naștere. Mai 
multe detalii, în suplimentul “Rugăciune și 
acţiune.”

Pentru copiii care încep un nou semestru 
pentru ca aceștia să fie o bună mărturie între 
colegi, profesori și în întreg mediul școlar.

Sănătate. Să cerem protecţia lui Dumnezeu 
în această perioadă în care suntem expuși 
răcelilor, gripei sau virozelor. 

Pentru întâlnirile de tineret de marţi seara:

Pentru persoanele care se confruntă cu 
probleme de sănătate: Florin Bureţa, 
Cosmin, Vanita Grozăvescu, familia Istrati, 
Eva Moldovan, Rareș, Viorica - pentru ca 
Dumnezeu să continue să lucreze în trupurile 
și sufletele lor și să le aducă vindecare.

Pentru alegerea noului comitet al bisericii 
care va avea loc în cadrul adunării generale 
anuale a bisericii.

Motive de 
RUGACIUNE

Aurel Balaj
Daniel Băleanu
Carmen Baloș

Cristina Albu

Mălina Basarabă

Lidiana Maftei-Jităreanu 
Tania Neagoe

Andreea Paraschi

Lucian Șipoș

Estera Brînzan
Olimpia Berariu

Cristian Caracoancea 
Maria Cozac
Florian Curt

Liliana Lupulescu

Liliana Oprina

Ioan Sarafincean
Lucreţia Prejban

Mirel Temian

Alexandra Duţă
Vasile Ligner-Aladar 
Ronela Lucuţa

Estera Turnagiu
Lenca Vît

La multi 
ani!



STUDIU BIBLIC
pentru astazi

  

CĂSĂTORIA CREȘTINĂ
1 Corinteni 7:1-11, Geneza 2:24 

Scopul lecţiei: Sa înţelegem cum așteaptă Dumnezeu să trăim în viaţa de familie și să fim motivaţi la 
o astfel de viaţă.

În capitolul 7 apostolul Pavel răspunde câtorva întrebări ale credincioșilor din Corint. Ei se întrebau 
dacă cuplurile căsătorite trebuie să continue relaţiile intime și după convertire. Răspunsul afirmativ 
îl dă apostolul Pavel în primele șapte versete. Ei se întrebau dacă celibatarii trebuie să se 
căsătorească. Pavel afirmă că preferă viaţa de celibat, dar numai pentru cei care au capacitatea 
autocontrolului (versetele 8 și 9). De asemenea, apostolul mai susţine că divorţul nu este permis 
(v.10,11). Pasajul acesta descrie modul în care Pavel înţelege și cheamă la responsabilitate în viaţa de 
familie. Pavel începe și încheie acest capitol cu probleme privitoare la sexualitate, iar în partea 
centrală ia în considerare situaţia celui necircumcis sau circumcis și a omului liber și a sclavului. 
Același mod de a trata temele îl găsim la Pavel în Gal. 3:28 și Col. 3:11. Perspectiva cu care începe 
Pavel capitolul 7 este una escatologică, în sensul că aștepta revenirea lui Isus, iar acest eveniment 
determina modul în care privea toate celelalte aspecte ale vieţii. Astfel trebuie înţeles versetul 1, 
însă următoarea afirmaţie subliniază ideea responsabilităţii: din pricina curviei, fiecare bărbat să-și 
aibe nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei (7:2). Primul aspect pe care apostolul îl aduce 
în atenţie este chiar cel ce ţine de părerea corintenilor și anume că cei căsătoriţi ar trebui să se abţină 
de la relaţiile sexuale. Dacă în capitolul anterior părerea unora din Corint era într-o extremă, aici 
gădim cealaltă extremă. Acestei provocări îi răspunde Pavel în versetul 2, unde afirmă că fiecare 
bărbat trebuie să își aibă nevasta lui. Această afirmaţie implică ideea relaţiilor sexuale strict în cadrul 
familiei. În termenii relaţiilor sexuale, trupul fiecăruia este dăruit celuilalt (v.3-4). Abstinenţa poate 
exista numai de comun acord (v.5) și pentru un timp limitat. Acest aspect este unul surprinzător, 
dacă ţinem cont că în legea iudaică soţul putea lua o decizie unilaterală. Un motiv pentru decizia cu 
privire la abstinenţă este ca să vă ocupaţi cu rugăciunea (v.5). Curvia trebuie evitată, iar viaţa de 
familie este un cadru al împlinirii depline a omului. În acest sens, Pavel cere îndeplinirea rolurilor în 
familie în toate privinţele (7:3). Dedicarea în viaţa de familie trebuie să fie una totală, așa încât trupul 
trebuie să slujească în sfinţire în cadrul familiei (7:4). Astfel, trupul nu trebuie să fie folosit la 
îndeplinirea libertină a dorinţelor, acesta trebuind pus la dispoziţia lui Dumnezeu și a soţului sau 
soţiei. Știind că dorinţele trupești pot duce ușor la păcat, pavel cere familiilor să fie responsabile și în 
viaţa intimă. Aceasta nu trebuie neglijată (7:5). 

Ideea centrală: Viaţa creștină include trăirea în integritate în viaţa de familie, după principiile 
Scripturii, în respect faţă de membrii familiei. 

Explicaţii contextuale și exegetice:

- Ia-ţi angajamentul să trăiești o viaţă curată  iar astfel să fi o bună mărturie în biserică și societate. 

Care sunt cele mai frecvente ispite cu care se confruntă bărbaţii? Dar femeile? Cum pot fi învinse ?

- Gândește-te la modalităţi prin care îţi poţi întări familia în credinţă și în unitate. 

Ce învăţături practice poţi împărtăși cu alţii din textul studiat azi?

- Decide să petreci mai mult timp cu familia.

- Descoperă din pasajul studiat aspecte pe care le poţi aplica în viaţa ta de familie. 

- Caută să cunoști mai bine cu ce se confruntă copiii tăi care au ajuns la vârsta adolescenţei.
Întrebări pentru discuţii:

Care sunt motivele pentru care crezi că azi familia creștină este de multe ori înfrântă?
Care este învăţătura Bibliei despre divorţ? 

Aplicaţii:
- Cere-i lui Dumnezeu iertare pentru momentele de neveghere din viaţa de familie. 

Pavel se oferă pe el ca model în privinţa vieţii de familie. Unii comentatori biblici susţini că la 
momentul scrierii Pavel a fost celibatar, alţii susţin că era văduv. Oricum, motivaţia îndemnului ţine de 
preocuparea și așteptarea revenirii Domnului Isus. Ideea de bază este că fiecare a primit de la 
Dumnezeu un dar special. În acest sens, Pavel nu vrea să impună celibatul, așa cum nu insistă asupra 
căsătoriei. Ceea ce persoanele aleg în mod liber arată darul lui Dumnezeu (vv.6-7). Cine nu este 
căsătorit face o alegere care trebuie să se bazeze pe considerente practice. Afirmaţia este mai bine să 
se căsătorească, decât să ardă implică ideea că dorinţa arzătoare neîmplinită este un obstacol pentru 
viaţa creștină. De la versetul 10 Pavel aduce în atenţie directiva divină în privinţa divorţului. Așa cum se 
afirmă clar și în Vechiul Testament, dar și în învăţăturile Domnului Isus, divorţul este interzis. În cazul 
în care partenerul credincios este părăsit, divorţul este acceptat. Însă, dacă partenerul necredincios 
vrea să rămână în relaţia de familie, cel credincios trebuie să accepte această decizie. Unii corinteni 
susţineau că familiile în care numai un partener a devenit creștin trebuie să fie dezlegate, probabil 
pentru că ei luau în considerare riscul ca lumea bisericii să nu fie contaminată de lumea păcatului. 
Răspunsul lui Pavel este că trebuie să se facă o distincţie. Bunăvoinţa arătată de o persoană păgână 
care consimte să trăiască împreună cu cea convertită ar trebui valorificată, de aceea căsătoria ar 
trebui menţinută. În contrast cu ceea ce se afirmă în versetele 10 și 11, aici soţia este în drept să decidă 
asupra divorţului. Tot legat de aspectul divorţului, Pavel mai precizeaza cateva aspecte de la versetul 
12 la 16. Afirmaţia soţul necredincios este sfinţit/se sfinţește este una controversată. Cea mai simplă 
interpretare este aceea că Pavel îi considera pe necredincioși sfinţi, pentru că, hotărând să păstreze 
căsătoria, partenerul necredincios acţiona în conformitate cu planul divin (Gen. 2:24; 1 Cor. 6:17). 
Decizia de a menţine căsătoria îl implica în mod direct pe cel credincios. Astfel, caracterizarea unei 
persoane ca sfinte nu implică aspectul mântuirii, al regenerării, ci al acţiunii conforme cu voia divină. 
Menţionarea copiilor acestor familii ca sfinţi are tocmai acest aspect în vedere. Atribuirea acestui 
calificativ este făcut pe baza comportamentului copiilor ca fiind modelat de cel al părinţilor creștini. 
Astfel, actul de divorţ nu este un mijloc de eliberare. 

Burciu Viorica

Bulica Lucia, Ioan 

Bulica Lidia, Sebastian

Bulica Petru

Bulica Emanuela, Paul

Bulzan Rodica, Tiberiu, 
Andrei

Bureţa Eliza, Florin

Bulzesc Gabriel

Bulica VolumiaBud Mărioara, Vasile

Budea Olimpia

Bugar Dănuţ

Bugariu Cosmina

Bugariu Maria

Bugnărug Ioan, Iuliana

Buha GavrilBude Maria

RUGACIUNE PENTRU FAMILII 
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