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Anunturi 

   Predică - pastor Petru Bulica

   Predică - pastor Alex Neagoe

Duminica   

9:00  -  9:50  Rugăciune 

11:10-12:30  Serviciu divin:

18:00 - 20:00  Închinare

   Crina & Ovidiu Ciucuriţă

   

   Corul Bisericii Betel

10:00-11:00  Studiu biblic - pastor Alex Neagoe

   Sociabil sau “sfânt” ?

Joi  

   Predică - pastor Costel Ghioancă

19:00 - 20:30  Rugăciune 

Marti  

   Închinare
19:00 - 21:00  Seară de tineret: 

   Cor       

   Rugăciune pentru familii
   Fanfara 
   Serviciu divin:
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Creţu Elisabeta

Damșe Nicu Jr

Dumbrăvan Victoria

Andrieș Florentina 

Balaj Adriana

Ciucuriţă Ovidiu

Ciupa Silvia

Bodnaru Augustin

Morar Petru

Mariescu Ioan

Șopţ Ion

Sorescu Silvia

Mocuţa Floarea

Icobescu Dorina

Ignat Rodica

Tărniceriu Lidia

Prejban Ioan

Guiu Lenuţa

Tuţac Abel

Lele-Păsulă Alina

Tanc Dănuţ

Vlădică Florin

Dumitriu Sorin

Sentici Eugen

Motive de 
RUGACIUNE

Pentru oameni potriviţi, chemaţi și înzestraţi 
de Dumnezeu, pentru acoperirea nevoilor de 
slujire ale bisericii în diferite departamente - 
tehnic, muzical, rugăciune, studiu biblic.

Pentru cei care se confruntă cu probleme de 
sănătate.

Pentru familia Pobega Andrei și Giorgiana și 
pentru lucrarea pe care aceștia o desfășoară în 
Republica Africa Centrală.

Pentru toate persoanele care vor participa la 
serviciile de evanghelizare, ca acestea să fie 
încurajate și determinate în a trăi o viaţă 
curată, plăcută lui Dumnezeu.

Pentru toţi membrii bisericii hotărâţi să dedice 
Domnului ca zi de post și rugăciune, ziua 
corespunzătoare zilei de naștere.
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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

La multi ani! 

Martie - luna reînnoirii spirituale. Chemăm 
Biserica la post și rugăciune dar și la invitarea 
altor persoane din afara bisericii. Invitaţii, la 
stand.

Școala de rugăciune. Cei care doresc să 
participe la un curs de ucenicie pe tema 
rugăciunii, sunt rugaţi să ia legătura cu fr. 
pastor Ioan Bugnărug.

Ședinţă prezbiteri & diaconi - luni, 18 martie, 
ora 19:00.

Astăzi este ULTIMA ZI în care mai puteţi preda 
la biserică formularul 230 pentru distribuirea 
a 2% din impozitul pe venit, bisericii noastre! 
Vă mulţumim!

Curs creștere spirituală pentru tineri. Toţi 
tinerii bisericii cu vârsta de peste 14 ani 
(inclusiv prieteni ai acestora) sunt invitaţi să 
participe la un curs de creștere spirituală, cu 
tema „Lucruri de care poţi fi sigur, într-o lume 
a incertitudinilor”. Cursul se desfășoară lunar, 
pe o perioadă de 5-6 luni. Participanţii sunt 
rugaţi să vină cu Biblia, de preferat în format 
clasic (pe hârtie).

Curs de cateheză pentru persoanele care 
doresc să se boteze - duminica, de la ora 9:00.

40 de zile pentru viaţă. Biserica Betel, în data 
de 21 martie, între orele 7-19, pledează pentru 
viaţa copiilor nenăscuţi, în faţa maternităţii de 
pe strada Odobescu. Înscrierile se fac în 
tabelul din holul bisericii. Persoană de 
contact: Mihai Coman. 

Confirmări. La avizierul de rugăciune din holul 
bisericii, vă rugăm să completaţi cu numele 
dumneavoastră, rubrica ce corespunde zilei 
de naștere. Prin aceasta, confirmaţi că vă 
implicaţi în lucrarea “Rugăciune și acţiune”. 
Vă mulţumim pentru implicare!

MARTIE 
luna reînnoirii spirituale

Duminică 10 martie, ora 18:00

Duminică 17 martie, ora 18:00 

Corul  Bisericii Betel, Crina & Ovidiu 
Ciucuriţă, pastor Costel Ghioancă

Corul Bisericii Betel, Grupul Pro Gospel, 
pastor Radu Cîmpean

Duminică 24 martie, ora 18:00 

Corul tinerilor & Corul Liceului Baptist, 
pastor Daniel Bărnuţ

Corul studenţilor evanghelici, pastor 
Marius Cruceru

Duminică 31 martie, ora 18:00



  

STUDIU BIBLIC
pentru astazi

Ideea centrală: 

Pavel a avut acest mesaj pozitiv despre romani nu doar pentru că, la momentul scrierii (aprox. 57 
d.C.) nu începuse prigoana (n-a uitat el că Domnul fusese răstignit cu acordul autorităţilor!), ci mai 
degrabă pentru că responsabilitatea civică este o expresie a ucenicie faţă de Domnul.   

Explicaţii contextuale și exegetice:  

Statul este intenţionat și folosit de Dumnezeu pentru a pedepsi răul si a răsplăti binele. 

În capitolele 12 și 13 din Epistola către Romani, apostolul Pavel vorbește de împlinirea ‚legii lui 
Cristos’ prin a iubi pe aproapele ca pe sine cu o dragoste agape. În pasajul 13: 1-7, Pavel menţionează 
unul din modurile în care este exprimată dragostea agape: recunoașterea pozitivă a formelor de 
guvernare și ascultarea de autorităţi. 

Apostolul scrie acest pasaj unei minorităţi fără putere în mijlocul unui Imperiu oligarhic ostil; mai 
mult decât atât, creștinii proveniţi din rândurile evreilor aveau cel puţin un trecut (dacă nu cumva și 
un prezent) marcat de o autentică ură faţă de autorităţile romane pentru că ocuparea ţării însemna 
o negare a statutului de naţiune aleasă (vezi și Deut. 17:15). 

Evreii au tolerat ocupaţia persană și egipteană după căderea monarhiei (586 î.d.C), însă jertfirea 
unui porc pe altarul templului din Ierusalim de către Antiochus IV (168 î.d.C) a dus la o revoltă 
împotriva seleucizilor care controlau ţara. Succesul repurtat de Macabei în înlătura jugul cotropitor 
(secolele II și I î.d.C) a inspirat pe zeloţii din perioada nou-testamentară; de fapt, aceștia au condus 
o revoltă împotriva Romei (66 d.C) care a fost dezastruoasă pentru evrei.  

Evreii s-au răsculat în Roma, Alexandria refuzând să plătească taxe; împotriva împăratului Caligula 
care pretindea închinare faţă de el (39 d.C.).  Pavel însuși a fost acuzat în Tesalonic că se răzvrătește 
faţă de cezar (Fapte 17:7). În acest context sensibil pentru evrei, Domnul Isus a cerut o atitudine 
reconciliantă faţă de autorităţile romane (Matei 22: 15-22). 

În pasajul studiat, Pavel vorbește despre ce ar trebui să facă statul: el este o structură civică 
organizată însărcinată de Dumnezeu cu răsplătirea binelui și pedepsirea răului (v. 4). În acea 
perioadă, imperiul roman era o oligarhie aristocratică, iar în practică un stat totalitar. 

3) Ce înseamnă „biserică liberă într-un Stat liber”?

Versetul 5 afirmă supunerea faţă de autorităţi într-un mod pozitiv – nu doar de pedeapsă, ci din 
îndemnul conștiinţei; reversul este foarte important: atunci când conștiinţa nu îmi mai permite 
(trebuie să fie motive întemeiate – pretenţii la închinare sau a fi oprit de la închinare faţă de 
Dumnezeu), pot să nu ascult Statul – în privinţa aceea. 

Sugestii practice: 

Întrebări pentru discuţii: 

Ucenicii Domnului nu mai sunt „din lumea aceasta” (Ioan 17:13-16) fiind „străini și călători pe pământ” 
(Evrei 11:13) cu o cetăţenie în ceruri (Fil. 3:20), însă trebuie ca ei să se supună autorităţilor pentru că 
Împărăţia lui Cristos nu a înlocuit-o pe a lui Cezar, ci lucrează în mijlocul ei.  

1) În ce sens este Statul intenţionat de Dumnezeu?  

Pentru creștini, supunerea faţă de autorităţi este o datorie; și Statul are o datorie: să fie „slujitorul lui 
Dumnezeu” (v. 4) care să onoreze binele și să pedepsească răul (vv. 4, 6). Când statul se ridică 
împotriva lui Dumnezeu nu mai este un „slujitor”, ci ‚curva cea mare’ (Apoc. cap. 17 și 18). Numai 30 de 
ani după ce Pavel a scris epistola aceasta, împăratul Domiţian (81-96 d.C.) s-a ridicat împotriva lui 
Dumnezeu și a poporului Său; când autorităţile cer închinare sau opresc închinarea, ascultarea faţă 
de Dumnezeu cere rezistenţă, nu supunere faţă de autorităţi.

Supunerea faţă de autorităţi înseamnă respect si a onora, dar și, practic, plătirea taxelor; pentru 
evrei, taxele pentru recensământ și cele „obișnuite” către autorităţile cotropitoare erau unele din 
cele mai greu de digerat efecte ale domniei străine (Tacitus scria despre un protest faţă de taxele mari 
în Roma, în anul 58, deci doar la un an după ce scria Pavel pasajul acesta).

Pavel nu ne spune nimic de cum anume să reacţioneze creștinii atunci când statul își încalcă mandatul 
dat de Dumnezeu. Aici se aplică Fapte 5: 29 – ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de stat atunci 
când statul cere. În vv. 1 și 2, Pavel afirmă că Dumnezeu este sursa oricărei autorităţi, inclusiv a celei 
civile; pentru a fi respectată, autoritatea civilă nu trebuie să fie „creștină” – când Pavel a scris acest 
text, Nero era împărat la Roma! 

1) Citește articolul pe tema aceasta din Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creștin Baptist. 

2) Cum anume ar trebui să ne raportăm la Sstat dacă ar fi totalitar?   

2) Cercetează-te în ce privește eventualele lucruri pe care poate le-ai putea datora statului și achită-te 
de ele.

BISERICA ȘI STATUL
Romani 13:1-7, Matei 22:21b

Coman Mihai, Mirela

Copoţ Raluca

Coroiu Tiberiu

Coţ Floarea, Teofil
Cornea Aurel, Mărioara

Cojocaru Ana

Cotta Avram, Sofia
Cor Amina

Constantin Carmen

Coman Mădălina

Condrea Maria

Copoţ Elena, Ioan

Costea Ciprian, Debora

Costea Andreea, Virgil
Costea Paul, Zemora

Cotta Emanuel, Oxana

Cociuba Cristian, Mihaela

RUGACIUNE PENTRU FAMILII 
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