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Anunturi 

Joi  

   Serviciu divin:

   Închinare

   Fanfara 

   Invitat - Cristina Buliga

19:00 - 20:30  Rugăciune - Emanuel Nicolescu

   Predică - pastor Alexandru Neagoe

   Femeia creată perfect

   Rugăciune pentru familii

19:00 - 21:00  Seară de tineret: 

11:00-12:30   Serviciu divin:

   Cina Domnului
   

   Cor       

   Predică - pastor Onisim Mladin

Duminica   

   Corul Maranata (Timișoara & Arad)

   Predică - pastor Petru Bulica

18:00 - 20:00  închinare

9:00  -  9:50  Rugăciune 
10:00-10:50  Studiu biblic - pastor Ioan Bugnărug

Marti  
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La multi 
ani!

Întâlnire diaconi - luni, 4 martie, ora 19:00.

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

Curs informatică. Sâmbătă, 16 martie ,vor începe 
cursurile gratuite de informatică, introducere în 
programare şi  bazele robotici i  (scratch, 
algoritmică, python, tehnologii web, java, 
raspberry, arduino) pentru copii cu vârste 
cuprinse între 8 şi 15 ani. Pentru participare, este 
necesară înscrierea la cursuriitbetel@gmail.com, 
până în data de 9 martie. Cerinţe: laptop propriu.

Agapă pentru surorile din Biserica Betel -  
Sâmbătă, 9 martie, ora 9:00.

Înscrieri școala de muzică a bisericii. La sfârșitul 
serviciului divin din această dimineaţă, în sala de 
protocol a bisericii va avea loc o scurtă întâlnire cu 
copiii/tinerii care ar dori să înveţe la unul dintre 
următoarele instrumente: chitară, vioară, violă, 
flaut. Detalii la fr. Ionică Olariu sau Florin Micicoi, 
pentru cursul de chitară, respectiv Daniel Zah, 
pentru celelalte instrumente.

Curs de cateheză - duminica, de la ora 9:00.

Rugăciune. Fraţii care conduc rugăciunea în 
sanctuar sau la grupe, sunt invitaţi vineri, 8 
martie, ora 19:00, la Betel, pentru un timp de 
rugăciune și sfătuire. 

Decese. Au trecut în veșnicie sororile Ana Boran și 
Maria Rusu. Dumnezeu să mângâie pe cei rămași 
în urmă.

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.

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 va 
începe sâmbătă, 9 martie, ora 15:00, la demisolul 
bisericii și se va desfășura lunar, pe o perioadă de 
5-6 luni. Participanţii vor veni cu Biblia, de 
preferat în format pe hârtie.

Anton Florin

Aghajani Sara

Băsulescu Beniamin

Ciobotă Anca

Faur Victoria

Anderca Nicolae

Velcotă Pavel

Pavel Eugenia

Popescu Teodor

Răduc Veronica

Joldeș Gheorghe

Joldeș Veturia

Lucuţa Valentin

Pop Daniela

Timofte Romulus

Radomir-Gherman Carmen

Palici Ionuţ

Pleșa Margareta

Rascovici Marta

Motive de 
RUGACIUNE

Pentru toţi membrii bisericii care sunt chemaţi să 
pună deoparte o zi de post și rugăciune 
săptămâna aceasta, respectiv cei care s-au 
născut în zilele de 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 a oricărei luni, 
și pentru implicarea membrilor bisericii în 
lucrarea “Rugăciune și acţiune”. 

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

Pentru toate persoanele din biserica noastră care 
se confruntă cu probleme de sănătate.
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SALUTUL BISERICII ÎN ANUL 2019
...credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privinţele, 

ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos.
Efeseni 4:15

cu multe binecuvântări și bucurii, 

tuturor surorilor din Biserica Betel!

8 martie 



  

STUDIU BIBLIC
pentru astazi

Ideea centrală: Dumnezeu este credincios și va duce până la capăt mântuirea noastră; deci și noi să Îi 
rămânem credincioși, păstrând credinţa și progresând în sfinţenie.  

După ce apostolul Petru aduce în discuţie siguranţa (1:3-5), bucuria (1:6-9) și gloria mântuirii (1:10-12), 
secţiunea 1:13-2:3 este dominată de responsabilităţile celui mântuit, care trebuie să trăiască la înălţimea 
acesteia. Sub-secţiunea 1:13-16 are ca punct central trăirea în sfinţenie, după modelul divin: „Fiţi sfinţi, 
căci Eu sunt sfânt” (1:16). Modelul de sfinţenie este Dumnezeu (1:15, „după cum Cel ce v-a chemat este 
sfânt…”), iar la acest model desăvârșit avem acces prin intermediul Scripturilor (1:16, „Căci este 
scris…”). 

Explicaţii contextuale și exegetice: Apostolul Petru le scrie această scrisoare creștinilor din Asia Mică 
(1:1), cu scopul de a-i încuraja în suferinţele prin care treceau datorită prigoanei (1:7, „încercarea credinţei 
voastre”). Iar temeiul încurajării este „nădejdea vie” a mântuirii prezente și viitoare (1:3-5). Prima 
secţiune majoră a scrisorii (1:3-2:10) îmbină privilegiile și responsabilităţile celor care sunt mântuiţi. Prin 
nașterea din nou (1:3), credincioșilor le este asigurată mântuirea viitoare, eschatologică (1:4-5). Această 
mântuire este, de altfel, moștenirea cerească a fiecărui credincios (1:4). 

Mai mult, nu doar nașterea din nou asigură finalitatea procesului mântuirii (cf. 1:9), ci și „puterea lui 
Dumnezeu”, care devine eficientă în viaţa creștinului prin credinţă (1:5).  Chiar în vremea de acum, 
marcată de „încercare” și întristare”, creștinii au motive de bucurie: „în ea [adică în această vreme] voi vă 
bucuraţi mult” (1:6). Credinţa, pentru care sunt prigoniţi în prezent sau care le este testată prin focul 
încercării, are ca finalitate mântuirea viitoare, „la arătarea lui Isus Hristos” (1:7-9). Mântuirea este un 
proces, iar credinţa îi asigură continuitatea și finalitatea. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu (1:3-5), 
parcurgerea acestui proces al mântuirii este asigurată de la primul pas („nașterea din nou”) până la 
ultimul („arătarea lui Isus Hristos”). 

În vv.10-12, apostolul Petru deschide o scurtă paranteză, în care oferă o perspectivă istorică cu privire la 
glorioasa noastră mântuire: oferită din iniţiativa lui Dumnezeu (1:3, „Binecuvântat să fie Dumnezeu… 
care… ne-a născut din nou”), prin moartea și învierea lui Isus Hristos (1:3, 11, „patimile lui Hristos şi slava 
de care aveau să fie urmate”; „prin învierea lui Isus Hristos din morţii”), prin lucrarea Duhului (1:12, „prin 
Duhul Sfânt trimis din cer”), prin Evanghelie (1:12 „cei ce v-au propovăduit Evanghelia”) și prin har (1:10, 13 
„harul care vă era păstrat vouă”; „harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos”). Profeţii au încercat 
să o înţeleagă, îngerii au așteptat să o vadă realizată; dar creștinii sunt cei care o experimentează pe 
deplin.  

2) „1 Petru” a fost scris în contextul persecuţiilor zonale. Dacă aţi trăit în perioada comunistă și puteţi face o 
comparaţie cu zilele de libertate din prezent, care perioade credeţi că sunt mai nefavorabile credinţei și 
sfinţeniei – cele de persecuţie declarată sau cele de seducţie fină? Exemplificaţi.   
3) Care sunt astăzi dușmanii feroce ai sfinţeniei? Cu ce fel de ispite vă confruntaţi cel mai adesea? Și care vă 
duc cel mai frecvent la păcătuire?  
4) Analizaţi, în contextul lor biblic, următoarele sintagme pauline: „aţi căzut din har” (Gal. 5:4); „au căzut 
din/de la credinţă” (1 Tim. 1:19); și „pofta le desparte de Hristos” (1 Tim. 5:11). Arătaţi consideraţie faţă de 
poziţii teologice diferite de ale dumneavoastră.  

Sfinţirea trebuie să fie un proces continuu (1:14 „nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată”) și 
trebuie să cuprindă toate domeniile existenţei (1:15 „în toată purtarea voastră”). Pentru a fi parte activă a 
procesului de sfinţire, credincioșii trebuie să își „pregătească mintea pentru acţiune” (1:13), și „să fie treji” 
(1:13), nepermiţând poftelor să îi întoarcă la modul de viaţă din trecut (1:14). Și chiar dacă acest proces al 
sfinţirii este nedesăvârșit pe acest pământ, „harul… adus la arătarea lui Isus Hristos” va acoperi orice neajuns și va 
desăvârși orice slăbiciune (1:13). Modelul sfinţeniei este Dumnezeul revelat în Scripturi (1:15-16); procesul 
sfinţeniei este caracterizat de acţiune voită, continuitate și integralitate (1:13-14); iar desăvârșirea sfinţeniei este 

realizată prin harul lui Isus Hristos (1:13). Așadar, apostolul Petru îmbină siguranţa mântuirii (partea divină) și 
responsabilitatea mântuirii, care este sfinţirea progresivă (partea umană). 

Mai mult, parcurgerea procesului de mântuire este asigurată de Dumnezeu, de la primul până la ultimul pas 
(partea divină); iar credinciosul parcurge acest proces prin credinţă (partea umană). Această conlucrare 
divino-umană este redată în „Mărturisirea de credinţă a Cultului Creștin Baptist – UBCBR” în următorul 
articol:  Noi credem şi mărturisim că un credincios mântuit prin jertfa salvatoare a Domnului Isus Hristos în 
urma pocăinţei personale şi a credinţei, e păstrat în această stare de har prin puterea lui Dumnezeu până în 
clipa de necredincioșie (când de bună voie părăsește această păstrare). În acest scop a dăruit credincioșilor 
Duhul Sfânt să-i mângâie, lumineze, călăuzească şi să-i desăvârșească. Această conlucrare între Duhul Sfânt 
şi om se vede în toate laturile vieţii. 

Întrebări pentru discuţii: 
1) Oferiţi exemple concrete, din viaţa creștină zilnică, de îmbinare armonioasă a siguranţei divine a mântuirii 
și a responsabilităţii umane în procesul mântuirii.  

PĂSTRAREA SFINŢILOR ÎN HAR
1 Petru 1:3-16; Isaia 41;1 Petru 1:5

Cioloca Gavril
Cismaru Aurora

Cocârlă Ana

Cioloca Paul

Circu Ilie

Cirin Maria

Ciucuriţă Daniel, Eleonora, 
Debora, Samuel

Cîrja Elena, Ioan
Ciupa Silvia
Ciupe Adriana, Ștefan, 
Andreea
Ciupe Andrada, Ovidiu
Ciupuligă  Mariana

Cioca Iosif

Ciorba Maria, Lucian, Paula 
Alexandra

Ciucuriţă Crina, Ovidiu

RUGACIUNE PENTRU FAMILII 

Duminică 3 martie, ora 18:00 - Cor ul Maranata (Timișoara & Arad), pastor Onisim Mladin

Duminică 31 martie, ora 18:00 - Corul studenţilor evanghelici, pastor Marius Cruceru

Duminică 17 martie, ora 18:00 - Corul Bisericii Betel, Grupul Pro Gospel, pastor Radu Cîmpean

Duminică 24 martie, ora 18:00 - Corul tinerilor & Corul Liceului Baptist, pastor Daniel Bărnuţ

Duminică 10 martie, ora 18:00 - Corul  Bisericii Betel, Crina & Ovidiu Ciucuriţă, pastor Costel Ghioancă

MARTIE - luna reînnoirii spirituale
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