Motive de
RUGACIUNE

Anunturi
ACŢIUNI UMANITARE
DE PAȘTE
Învierea Domnului Isus aduce multă bucurie în sufletele
și familiile noastre. Într-o perioadă ca și aceasta,
Dumnezeu ne-a oferit totul iar acum ne oferă șansa
și privilegiul să dăruim la rândul nostru, pentru a aduce
bucurie în sufletul semenilor noștri. Le putem fi de folos,
2018
contribuind la următoarele acţiuni:

E MAI FERICE SĂ DAI
“Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi şi mai
ales fraţilor în credinţă”. Galateni 6:10
Sunt printre noi, cei de la Betel, persoane în vârstă
sau familii care au nevoie de ajutorul nostru. Putem fi
de folos, contribuind financiar la ieșirea din biserică,
în zilele de 14 și 21 aprilie.

AJUTOR PENTRU DEŢINUŢI
“Am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine...”
Puteţi veni și în sprijinul lucrării din Penitenciar,
contribuind financiar la ieșirea din biserică, în zilele
de 14 și 21 aprilie.
Biserica are nevoie de implicarea dumneavoastră
în aceste acţiuni. Puteţi face o schimbare în viaţa
cuiva, chiar de azi! Vă mulţumim!
Întâlnire prezbiteri & diaconi - 15 aprilie, ora 19:00.
Muzeul Bibliei: 2 - 25 aprilie, bastionul Maria Theresa.
Detalii, la avizierele din hol și din curte.
Serviciile de Florii și Paște vor începe la ora 10:00.

Săptămâna de post și rugăciune pentru Tabăra
Creștină Brădăţel: 8-15 aprilie. Ne rugăm pentru
putere și viziune pentru organizatori, personal,
voluntari și toţi cei care ajută la desfășurarea
programului taberei precum și pentru mântuire și
creștere spirituală pentru participanţi.
Echipa de fraţi care slujește în acest week-end, în
mai multe biserici din Oltenia.
Familiile din Biserica Betel care participă la o
întâlnire de părtășie la Surduc.
Pentru toate persoanele care se confruntă cu
probleme de sănătate.
Pentru lucrarea din bisericile misiune: Biled,
Blajova, Chevereș, Folea, Niţchidorf și Voiteg.
Pentru lucrarea cu tinerii:
- înţelepciune în coordonarea lucrării
- implicarea tinerilor în viaţa și lucrările Bisericii
- o bună mărturie a tinerilor între colegi și prieteni
Ne rugăm pentru toţi cei care și-au asumat
scopurile bisericii prin lucrarea “Rugăciune și
acţiune” dar și pentru cei ce nu și le-au asumat încă.
Vă reamintim că ne unim în rugăciune și acţiune
pentru următoarele:
1. să avem în fiecare zi un timp personal de părtășie
cu Dumnezeu de cel puţin 15 minute
2. să-i chemăm pe oameni la Biserică și la Hristos
3. să ne implicăm într-o slujire specifică a bisericii
4. să practicăm vorbirea de bine și nu de rău
5. să ne rugăm în fiecare zi în casele noastre, la ora
21:00
- să ne asumăm ca zi de post și rugăciune, ziua ce
corespunde zilei noastre de naștere.

RUGĂCIUNE PENTRU FAMILII
Fizedean Anna Bianca
Fizedean Floare
Florea Sever
Forţ Ileana
Gal Teodor
Gardari Ana, Lucian
Gavrilescu Ruzmarinca
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Gheltofan Avram, Floarea
Gherebeanu Cristian, Daniela
Gherga Doru
Gherghina Doina
Gherman Alina, Nicolae
Gherzan Ilie
Gheţi Ecaterina

Giurici Geanina, Valentin
Gligor Alexandru
Gliţia Daniela, Ioan
Goldiș Floare
Golub Adriana
Gorban Simona
Gordan Cristian, Icoana
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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

La multi
ani!
Bahnean Dumitru
Cheșa Ioan
Ciorba Paula
Ciupe Andrada
Crănicean Claudia
Dancea Lidia
Despău Icoana
Icobescu Andreea
Ile Marius
Isac Ana
Lupu Eugenia
Miclea Patriţiu
Mihaiu Ana
Pătrașcu Mihaela
Rakoci Josef
Săraru Andreea
Tîlvan Floare
Tudorache Emanuela

Duminica
9:00 - 9:50
10:00-10:55
11:00-12:30

Rugăciune
Studiu biblic - Gabriel Berce
Serviciu divin:
Cor fete, Cristi & Ema Repede
Predică - pastor Petru Bulica

18:00 - 20:00

Serviciu divin:
Închinare, cor, fanfară
Predică - pastor Ioan Bugnărug

Marti
19:00 - 21:00

Seară de tineret:
Închinare
Predică - pastor Radu Oprea
Dilema celui mai înţelept om: înţelepciune
sau plăceri?

Joi
19:00 - 20:30

Rugăciune - Radu Popa
Serviciu divin:
Fanfara
Rugăciune pentru familii
Predică - pastor Alexandru Neagoe

STUDIU BIBLIC
pentru astazi
BISERICA SĂNĂTOASĂ - ȘANSA SOCIETĂŢII:
închinarea autentică
Ioan 4:1-26, Ioan 4:24
Ideea centrală: Dumnezeu caută închinători adevăraţi, care se închină Lui în duh și adevăr, trebuie să căutăm să fim astfel de
închinători.
Scopul lecţiei: Să înţelegem închinarea autentică, cerută și acceptată de Dumnezeu, și să luăm decizii concrete pentru
practicarea ei în viaţa personală, de familie și de biserică.
Explicaţii exegetice: Am fost creaţi de Dumnezeu să Îi aducem slavă, să ne închinăm Lui. Aceasta este, așa cum spunea un autor
creștin în cartea sa, „Prioritatea supremă” a existenţei noastre. Nu e întâmplător faptul că cea mai lungă carte a Bibliei este
cartea Psalmilor, o carte despre rugăciune, laudă, proslăvire și închinare aduse lui Dumnezeu. Prima carte a Bibliei, prezintă
închinarea adusă lui Dumnezeu de către Cain și Abel. De la început au fost două categorii de închinători: asemenea lui Abel și
asemenea lui Cain, o închinare ce nu poate fi primită de El (Gen 4:1-16; Ev. 11:4). Ultima cartea a Bibliei ne descoperă imaginea
sfinţilor și îngerilor din cer prosternaţi în închinare înaintea lui Dumnezeu (Apoc. 4:10-11; 5:8-14; 7:9-11). Între prima și ultima
cartea a ei, Biblia este un adevărat manual de închinare. Fiecare credincios trebuie să caute să înţeleagă importanţa și
semnificaţia închinării autentice atât pentru o manifestare sănătoasă a vieţii creștine cât și pentru o mărturie cu impact în
societate. Societatea s-a îndepărtat de Dumnezeu pornind tocmai de la acest subiect fierbinte al închinării. Epistola către
Romani descrie modul în care omenirea s-a îndepărtat de Dumnezeu și s-a adâncit în păcat (1:18-25). Deși Dumnezeu s-a
descoperit omului, acesta I-a întors spatele prin neascultare și s-a închinat creaţiei. Așa a început păcatul prin căderea lui Lucifer
care a dorit să primească el închinarea (Isaia 14, Ezechiel 28) și așa a pătruns și a progresat păcatul în rândul oamenilor cu
întoarcerea închinării dinspre Dumnezeul Creator spre creatură. Domnul Isus a venit în lume să răscumpere ce era pierdut.
Odată cu răscumpărarea omului a venit să răscumpere și închinarea autentică, cea pentru care am fost creaţi. El a venit în lume
să aducă o nouă vreme în care restaurează închinarea (Ioan 4.23). Fiind ispitit de diavolul în pustiu tocmai în acest subiect al
închinării, El a răspuns „Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești” (Matei 4:10), statornicind închinarea
autentică pe care o așteaptă Dumnezeu și pe care închinătorii autentici nu o negociază. Atât Vechiul Testament cât și Noul
Testament folosesc mai multe cuvinte pentru închinare. Astfel, avem abad (Exod 3:12; 4:23; 7:16; Num 3:7-8; 4:23, 30) și latreuo
(Fapte 7:7; 24:14; Lc. 1:74; 2:37; Rom. 12:1) cu sensul de slujire sau lucrare duhovnicească. Avem, mai apoi, sharath (Exod. 28:35,
43; Num. 1:50; Ioel 1:9) și leitourgeo (Lc. 1:23; Ev. 8:3-6; Filip. 2:30) cu sensul de slujire preoţească sau liturghie. Si apoi, avem
shachah (Exod 34:14; Deut. 4:19; 26:10) și proskuneo (Ioan 4:24; 1 Cor. 14:25; Apoc. 19:10) cu sensul de închinare, act de
reverenţă, prosternare. Când iei în considerare toate cuvintele folosite pentru închinare semnificaţiile lor, descoperi că
închinarea implică atât atitudini (veneraţie, reverenţă, respect), cât și acţiuni (închinare, laudă slujire). Adevărata închinare este
echilibrată și implică gândirea, emoţiile și voinţa. Trebuie să fie o închinare înţeleaptă, să pătrundă adânc în interior fiind
motivată de dragoste și să conducă la acţiuni ale ascultării care îl glorifică pe Dumnezeu (Warren Wiersbe, Real Worship).
Închinarea autentică este dorită și acceptată de Domnul, definește o biserică sănătoasă și oferă societăţii o mărturie bună.
1. Pericolul închinării false
Vorbind despre „închinătorii adevăraţi,” implicit despre închinare adevărată sau autentică, Domnul Isus spune prin asta că
există și un alt fel de închinători care practică o închinare falsă, neacceptată de Dumnezeu. Cum arată închinarea falsă?
Înţelegem răspunsul din istorie (2 Împăraţi 17:24-41). În anul 720 î.Cr., după cucerirea Samariei, împăratul Asiriei a deportat
populaţia evreiască și a repopulat zona cu oamenii din părţi diferite ale imperiului. Așezaţi în Samaria, oamenii aceștia au adus
cu ei și o altă închinare. Rezultatul a fost că „se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor, după obiceiul
neamurilor de unde fuseseră mutaţi” (v.33). „Neamurile acestea se temeau de Domnul și slujeau și chipurilor lor cioplite; și
copiii copiilor lor fac până în ziua de azi ce au făcut părinţii lor” (v.41). Ce s-a întâmplat? Au dezvoltat un fel nou de închinare, în
neascultare de Cuvântul lui Dumnezeu (v.35-39). Amestecul, sincretismul, între păgân (profan) și sacru a caracterizat
închinarea samaritenilor. În vremea când Domnul Isus a iscutat cu femeia samariteană la fântână, samaritenii acceptau ca
scripturi doar Pentateuhul, cele cinci cărţi ale lui Moise. Respingeau toate celelalte cărţi ale Vechiului Testament.

Aveau, așa cum observa un comentator biblic, „o religie trunchiată, pentru că aveau o biblie trunchiată.” Închinarea falsă schimbă
obiectul închinării. A te închina la oricine sau orice altceva în afara Dumnezeului adevărat este închinare falsă (v. 29-31; Rom. 1:2123). Celor din Corint, apostolul Pavel le precizează că închinarea la idoli este o închinare adusă demonilor (1 Cor. 10:7, 1422).Închinarea falsă schimbă conţinutul închinării. Este ceea ce Biblia numește „foc străin” (Lev. 10:1-2). În Samaria au adus cu ei, de
la popoarele păgâne, dansul ca închinare sau jertfirea copiilor (v.31). În Corint se practica la templul zeiţei Diana prostituţia ca
închinare. Formalismul este specific închinării false. Domnul Isus a făcut referire în Matei. 15:6 la textul din Isaia 29:13, unde Domnul
spune „Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, și frica pe
care o are de Mine nu este decât o învăţătură de datină omenească.” Închinarea falsă schimbă maniera închinării. Aceasta se
întâmplă când cineva se închină Dumnezeului adevărat într-un mod fals. Manifestări cu totul străine de poporul Domnului au loc la
închinare atunci când păgânismul pătrunde acolo. Închinarea falsă este caracterizată de formalism, misticism, păgânism și
sincretism, așa cum a fost a celor din Samaria în vremea Domnului Isus.
2. Principiile închinării autentice
În discuţia cu femeia samariteană, Domnul Isus a scos la lumină viaţa ei păcătoasă datorită multiplelor căsătorii ale ei și a trăirii în
concubinaj (Ioan 4:1-18). Ca o tentativă de a devia discuţia, femeia ridică problema locului de închinare disputat între evrei și
samariteni: Ierusalim sau muntele Garizim (Ioan 4:19-20)? În răspunsul dat, Domnul Isus spune că, în noua situaţie creată de venirea
Lui ca Mesia, atitudinile și acţiunile participanţilor la închinare sunt cele care contează (Ioan 4:21-24). Astfel, așa cum spune
Mântuitorul, unde ne întâlnim pentru închinarea corporativă este ceva secundar. Primordial este cui și cum ne închinăm în viaţa
privată sau în adunarea Domnului laolaltă. Domnul Isus a stabilit principiile închinării autentice: „…vine ceasul, și acum a și venit,
când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este
Duh; și cine se închină Lui trebuie să I se închine Lui în duh și în adevăr” (v.23-24).Dimensiunea specială a închinării. Închinarea
autentică este adusă lui Dumnezeu Tatăl. „Închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui … astfel de închinători dorește și Tatăl”
(v.23). Domnul Isus a venit să ni-L descopere pe Dumnezeu ca Tată. Israeliţii și samaritenii de asemenea, nu-L cunoșteau pe
Dumnezeu decât ca Creator. Domnul Isus ni-L descoperă ca Tatăl El i-a învăţat pe ucenici să roage „”Tatăl nostru” și pentru prima
dată ei descoperă o relaţie nouă cu Dumnezeu. Relaţia noastră cu Dumnezeu este una specială: suntem copiii Lui; El este Tatăl
nostru. Prin jertfa Domnului Isus Cristos și lucrarea Lui de mijlocire avem intrare liberă la tronul îndurării (Ev. 10:19-25). Duhul Sfânt
care locuiește în noi ne confirmă această calitate și ne determină să strigăm „Ava,” adică ”Tată!” (Rom. 8:14-16). Astfel, credincioșii
născuţi din nou se închină lui Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului Isus Cristos, prin Duhul Sfânt.
Închinarea autentică este îndreptată spre Dumnezeu, nu spre noi. Nu ne închinăm părerilor sau preferinţele noastre. Închinătorii
adevăraţi se închină Tatălui! Dimensiunea spirituală a închinării. Închinarea autentică este în duh, pentru că „Dumnezeu este Duh.”
El nu are un trup vizibil asemenea nouă (Ioan 1:18; 1 Tim. 1:17; 6:16). El nu este limitat la un loc anume. El este omniprezent și este din
veșnicie în veșnicie, înainte de a fi făcut universul material.Închinarea în duh (al nostru nu în Duhul Sfânt) înseamnă că închinarea
autentică izvorăște din inima noastră, din lăuntrul nostru, nu din motivaţii exterioare.Dimensiunea scripturală a închinării.
Închinarea autentică este în adevăr. Dumnezeu s-a descoperit pe Sine în Cuvântul Său care este adevărul și în mod suprem în Fiul
Său, Isus Cristos, care este Adevărul (Ioan 1:18; 14:6; 17:17). A ne închina în adevăr Dumnezeului Adevărat înseamnă să ne închinăm
așa cum ne învaţă Cuvântul Său, nu așa cum credem noi că e bine sau așa cum ne place nouă. Închinarea în adevăr nu e preocupată
de relevanţă, ci de revelaţie: ce ne-a descoperit Dumnezeu în Cuvântul Său și în Cristos.Scriptura spune: „Fiindcă am primit, dar, o
împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu
frică, fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor” (Ev. 12:28-20).
3. Pași practici în închinarea autentică
Ce avem de făcut? Asigură-te că ești un credincios autentic în Isus Cristos ca Mântuitor și Domn. Copiii autentici ai lui Dumnezeu
sunt cei născuţi din nou prin credinţa mântuitoare în Isus Cristos și lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Pune în agenda ta un
timp zilnic de părtășie cu Dumnezeu în Cuvântul Său și rugăciune. Fii credincios acestui timp special de închinare personală. Pune în
programul familiei voastre un timp special de părtășie în Cuvântul lui Dumnezeu, cântare și rugăciune împreună.Elimină acele
lucruri care tulbură închinarea ta autentică faţă de Dumnezeu. Media, computerul, telefonul… sunt binecuvântări și blesteme
deopotrivă. Ele se vor lupta să-ţi acapareze viaţa. Prins de ele nu vei mai avea timp pentru citirea Scripturilor și creștere spirituală.
Dacă ești prins de pornografie ești în mare pericol (Mt. 5:27-30). Nu Îl poţi slăvi pe Dumnezeu într-un trup prins de imoralitate. Fugi
de destrăbălare (1 Cor. 6:18-20)! Pregătește-ţi inima și trupul sâmbătă seara pentru închinarea cu adunarea Domnului de duminica.
Ca să fii odihnit pentru închinare duminica, culcă-te devreme! Cinstește ziua Domnului, duminica și pune-o de o parte pentru El. Nu
lăsa ca distracţiile și cumpărăturile să tulbure ziua aceasta specială pusă de o parte pentru El! Participă la serviciile de închinare ale
bisericii și nu fi doar consumator de programe. Slujirea după darul și chemarea primite de la Domnul, în rânduiala bisericii,
susţinerea financiară, în post și rugăciune a lucrării Domnului, vor întări închinarea autentică.Închină-te lui Dumnezeu fiind
preocupat de ce îi place Lui, dar în respect și înţelegere pentru cei din jurul tău. Plăcând cu adevărat Domnului vei fi cu adevărat o
binecuvântare pentru cei din preajmă!
Întrebări pentru discuţii:
1. Care crezi că sunt elementele păgâne care tind să distrugă închinarea autentică din biserica cu care te închini corporativ
Domnului? Cum le-aţi putea evita? Dacă au pătruns în închinare, cum aţi putea scăpa de ele?
2. Ce anume din societate atacă viaţa ta de închinător autentic? Evaluează-ţi relaţiile, preocupările, pasiunile și alte aspecte care te
influenţează.
3. Cum crezi că poţi reaprinde pasiunea inimii tale de a trăi pe placul Domnului și a-I aduce o închinare plăcută Lui?
Completează fraza: „Deoarece Dumnezeu dorește să fiu un închinător adevărat, în programul meu zilnic voi…, în viaţa personală
și de familie voi… și în închinarea corporativă a bisericii voi…

