Motive de
RUGACIUNE

Anunturi
Cursul de cateheză pentru cei care doresc să se
boteze se desfășoară în fiecare duminică, de la ora
9:00. Următorul botez va avea loc în 16 iunie!

Pentru elevii care se pregătesc pentru
examene: motivaţie și spor în pregătire;
reușită și recunoștinţă pentru ajutorul dăruit.

Manualele de studiu biblic pe lunile iuliedecembrie se găsesc la standul de cărţi din hol.

Mulţumim Domnului pentru toţi fraţii și toate
surorile care slujesc în lucrarea muzicală și în
special, în cea corală. Ne rugăm și așteptăm
implicarea cât mai multor tineri în Corul
bisericii.

Membrii bisericii care vor să fie susţinuţi în
rugăciune sau vor 2018
să susţină pe alţii prin
rugăciune, au ocazia să o facă în afara serviciilor
divine, la biserică, după cum urmează: luni, marţi,
vineri - ora 18:00; miercuri - între orele 6 - 7
(dimineaţa).
Seară de muzică gospel la Betel - duminică, 9
iunie, ora 18:00.
Concert Celebration Orchestra (SUA) - joi, 13 iunie,
ora 19:00.
Serviciul divin din 16 iunie va începe la ora 10:00.
Toţi părinţii copiilor de la corul de copii sunt
rugaţi să rămână la sfârșitul Serviciului Divin
pentru o scurtă discuţie în vederea misiunii din
duminica viitoare.

Pentru candidaţii la botez și pentru familiile
acestora; pentru toţi musafirii care vor
participa la botezul din 16 iunie.
Pentru români și pentru România: în situaţia
actuală, Domnul să deschidă uși pentru ca în
funcţii de conducere să fie cât mai mulţi
oameni corecţi, curaţi, cu frică de Dumnezeu.
Pentru tabăra din Oltenia din vara aceasta.
Pentru finalizarea lucrărilor în vederea
avizării PSI.

Biserica Betel organizează o tabără la munte, la Brădăţel!

Titlul taberei: ÎN ASCENSIUNE
Perioada : 15 – 20 iulie 2019
Aceasta se adresează copiilor, adolescenţilor, tinerilor și familiilor tinere. Scopul ei este să întărească legătura
dintre diferitele categorii de vârstă din biserică, dar și să creeze un cadru adecvat de părtășie și creștere spirituală.
Din program: timp de laudă și închinare, studii biblice, discuţii tematice pe grupuri de vârstă, activităţi sportive și
jocuri de tabără, tiroliană, căţărare, drumeţii în natură, foc de tabără, mărturii.
Preţul taberei: 360 lei. Biserica Betel dorește să susţină parte din cheltuielile de tabără pentru familiile cu copii,
astfel: familiile cu un copil vor primi ca susţinere 100 lei, familiile cu doi copii vor primi 150 lei/copil, iar familiile
cu trei sau mai mulţi copii, vor primi o susţinere de 200 lei/copil. Rugăm toate persoanele care s-au înscris pe listă
dar și altele care doresc să participe, să achite ca avans suma de 100 lei/persoană, la Cristina Gruia, telefon
0743159342. În funcţie de achitarea avansului, se va rezerva locul în tabără. Grăbiţi-vă! Locurile sunt limitate!
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La multi
ani!
Anisici Miriana
Bejinar Andrei
Belu-Borozan Robert
Bulmaga Magdalena
Bușe Bosilca
Cotta Emanuel
Damșe Estera
Gardari Lucian
Horvath-Damian Iosif
Ile Cristina
Jurcuţ Elena
Moţ Ion
Palamar Cristina
Pop Adelina
Popa Radu
Susan Traian
Vuvrea Ion
Să te asculte Domnul
în ziua necazului, să te
ocrotească numele
Dumnezeului lui Iacov,
să-ţi trimită ajutor din
locașul Său cel sfânt și
să te sprijine din Sion.
Psalmii 20:1-2

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

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

Rugăciune
Studiu biblic - Alexandu Szucs
Serviciu divin:
Cor, predică - pastor Alex andruNeagoe
Cina Domnului

18:00 - 20:00

Serviciu divin:
Cor
Mărturisiri candidaţi botez
Predică - pastor Daniel Ţuţ

Marti
19:00 - 21:00

Întâlnire de tineret:
Închinare
Mesaj - pastor Gabriel Rusu-Hack
Chemarea la bucurie

Joi
19:00 - 21:00

Rugăciune
Serviciu divin special: Înălţarea Domnului
Cor, fanfară
Premiere activitate grupe copii
Predică - pastor Alexandru Neagoe

STUDIU BIBLIC
pentru astazi

Hristos a înviat!

BISERICA MĂRTURISITOARE
TRANSFORMAREA SOCIETĂŢII: SAREA PĂMÂNTULUI
Matei 5:38-48, Matei 5:13
Ideea centrală: Fii Împărăţiei lui Dumnezeu sunt atât de ancoraţi în Hristos și în răsplata cerească a părtășiei
cu El, încât suferă cu bucurie de dragul Lui, renunţă de bunăvoie la propriile drepturi și comodităţi, iubindu-i
chiar și pe vrăjmași. Aceste atitudini și acţiuni transformă societatea, îndreptându-le ochii oamenilor înspre
Dumnezeu și înlocuind răul și setea de răzbunare, cu iubire și altruism.
Explicaţii contextuale și exegetice
„Versetul de aur” din această lecţie (Matei 5:13) este plasat în contextul imediat al „fericirilor”, mai precis,
creștinul se bucură atunci când „este ocărât și prigonit din pricina lui Hristos.” (Matei 5:11-12). Fii Împărăţiei
lui Dumnezeu sunt atât de ancoraţi în Hristos, atât de împliniţi în El, cu gândul la „răsplata din ceruri”,
(adică la desfătarea eternă în prezenţa lui Dumnezeu) încât nu doar că acceptă suferinţele și prigonirile din
pricina credinţei lor, mai mult chiar, le văd ca motive de „bucurie și veselie”.
O asemenea atitudine din partea celor credincioși (Biserica mărturisitoare) nu poate să rămână
neremarcată într-o societate marcată de egoism, ură și răzbunare: „Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă
sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să
fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni.” (Matei 5:13). Practic, prin atitudinea lor în mijlocul
nedreptăţilor, batjocurilor, suferinţelor, prigonirilor de tot felul, credincioșii au impact în lume și sunt
precum „sarea” în mijlocul societăţii: a) sarea produce sete și dă gust – prin mărturia lor creștinii vor stârni
setea spirituală a oamenilor din jurul lor (prigonitorii și ”spectatorii” vor vedea că cei credincioși au o
bucurie și o împlinire greu de explicat, că pentru ei „a trăi este Hristos”, iar lucrurile acestea vor produce
dorinţa celor dintâi de a fi și ei atât de fericiţi; b) sarea împiedică degradarea – prin viaţa și mărturia lor
creștinii vor limita răul din lume și vor oferi o alternativă la violenţă, ură și răzbunare.
Aceste adevăruri sunt exemplificate în Matei 5:38-48, acolo unde Mântuitorul le arată ucenicilor cum
putem acţiona în mod concret, cum putem fi „sare” pentru cei din jur, transformând societatea în mijlocul
căreia trăiesc. Principiul „ochi pentru ochi și dinte pentru dinte” (Matei 5:38, așa-numita ”lege a
talionului”) are la bază legea vechi-testamentară (Exodul 21:24; Leviticul 24:20; Deuteronom 19:21) și
constituie un standard pentru justiţia umană care operează în sălile de judecată. Nu constituie o normă
pentru relaţiile interpersonale, o justificare pentru răzbunarea plină de sete și un îndemn la a ne face
singuri dreptate. Dimpotrivă, fiii Împărăţiei lui Dumnezeu au o atitudine de iertare și de iubire (chiar și a
vrăjmașilor, cf. Matei 5:44-47), nu întorc „rău pentru rău” (cf. Matei 5:39, Ro. 12:17 etc.) și își exprimă
dragostea creștină în cele mai dificile circumstanţe.

Astfel, cei credincioși consideră că iubirea semenilor este mai importantă decât demnitatea personală
(„întorc și celălalt obraz”, Mt.5:39), asigurarea nevoilor de bază („lasă-i și cămașa”, Mt. 5:40), dreptul la
libertate („mergi și a doua milă”, Mt. 5:41) și chiar dreptul la proprietate („celui ce-ţi cere, dă-i”, Mt. 5:42).
Acestea nu sunt obligaţii civice, sunt mai degrabă manifestări ale unei iubiri sacrificiale, de neînţeles pentru
cei ce nu sunt fii ai Împărăţiei. Lupta pentru ”drepturi” este înlocuită de cei credincioși cu efortul de a le
arăta semenilor dragostea lui Hristos, Cel care ne-a iubit și „a murit pentru noi, pe când eram noi încă
păcătoși”. (Romani 5:8). Tocmai această iubire radicală (christică), turnată de Duhul Sfânt în inimile
credincioșilor va produce un impact major în societate. Așa vor putea fi cei credincioși sarea pământului,
bucurându-se în necazuri și iubindu-i pe alţii mai mult decât pe ei înșiși.
Aplicaţii
- Nu putem avea impact în societate fără a fi dispuși să plătim costul uceniciei (renunţarea la sine, suferinţa
de dragul lui Hristos).
-Renunţarea la sine este posibilă doar atunci când suntem desfătaţi în Hristos, când Îl iubim pe El mai mult
decât pe noi înșine și lucrurile din lume.
-Iubirea naturală (umană) nu este suficientă pentru a fi sarea pământului. Este nevoie de o iubire
surprinzătoare, sacrificială și necondiţionată.
-Trebuie să-i iubim mai mult pe oameni decât ”drepturile” noastre. O atitudine de umilinţă și smerenie ne
va învăţa că tot ce avem sunt daruri de la Domnul, nu merite personale.
-Să nu căutăm niciodată să ne răzbunăm. Nu există justificare biblică pentru această atitudine, mai
degrabă să ne încredem în suveranitatea lui Dumnezeu și să ne amintim că El are toată autoritatea să
administreze dreptatea.
-Să trăim în sfinţenie, să căutăm să fim plini de Duhul Sfânt. Doar așa, roadele Duhului Sfânt se vor
manifesta în vieţile noastre și vom putea avea un impact în societate.
Sugestii practice
-Identificaţi atitudini și fapte păcătoase care ne pot face să „ne pierdem gustul” și puterea de a săra. Să ne
pocăim urgent și să fim mai veghetori.
-Să ne gândim mai mult la cer, decât la lucrurile de pe pământ – așa vom putea renunţa la ”drepturile”
noastre. Citiţi versete legate de venirea Domnului, ascultaţi muzică de calitate privitoare la viaţa cerească,
citiţi poezii care vorbesc despre efemeritatea vieţii actuale. Să ne amintim mereu ceea ce contează cu
adevărat.
-Îndrăzniţi să promovaţi în mod deschis valorile Împărăţiei lui Dumnezeu (la școală, la lucru, în discuţii cu
alte persoane etc.), astfel încât să împiedicăm degradarea morală a societăţii.
-Gândiţi-vă la o persoană cu care sunteţi în conflict, în animozitate, și decideţi să-i faceţi un bine în perioada
imediat următoare.
Întrebări pentru discuţii
-Există vreun „rău” faţă de care trebuie să ne împotrivim? Dacă, da, cum să ne împotrivim și în ce
împrejurări?
-Este suficient să-L mărturisim pe Hristos prin fapte de dragoste, sau este necesar să folosim și cuvintele
Evangheliei?
-Cum putem reconcilia ”renunţarea la drepturile personale” cu ideea de dreptate divină, ca atribut al lui
Dumnezeu?
-Este cerinţa iubirii sacrificiale prea mare? Poate fi ea împlinită?
-Daţi exemple de oameni din Scriptură și din istoria Bisericii care au fost cu adevărat „sarea pământului” și
au produs o schimbare notabilă în societate.

