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Motive de 
RUGACIUNE

Bulzesc Gabriel

Dieac Darius

Hudulin Sanda

Baban Maria

Lele Alin

Iovanovici Liubomir

Janai Ofelia

Icobescu Beniamin

Piciarcă Andreea

Racovicean Mihai

Mercea Estera

Tamaș Ludovica

Moise Radu

Lupău Floare

Persoanele care doresc să achiziţioneze manualul de 
studiu biblic iulie-decembrie, sunt rugate să se 
înscrie pe tabelul din hol.

Binecuvântări copii -  duminică, 14 iulie, în cadrul 
serviciului divin de dimineaţă. Vă rugăm să trimiteţi 
din timp, o copie după certificatul de naștere.

Ședinţă prezbiteri & diaconi - 1 iulie, ora 19:00. 

Transferuri & reprimiri. Cei care au depus cerere de 
transfer/reprimire la biserica noastră, sunt invitaţi 
pentru audiereluni, 1 iulie, ora 20:00.

Înscrieri masterat teologie – asistenţă socială. În 
perioada 11-12, 15-20 iulie au loc înscrierile la 
masteratul  „Practica asistenţei sociale centrată pe 
valori”, organizat în cadrul Universităţii de Vest din 
Timișoara. Programul se adresează absolvenţilor de 
studii universitare (indiferent de domeniul licenţei). 
Cursurile se desfășoară modular, în weekend. Sunt 
disponibile 28 locuri cu scutire integrală de taxă. 
Detalii pe www.valori.socio.uvt.ro.

Logodnă. Ieri a avut loc logodna fratelui Adrian 
Dănălache cu sora Fivi Cioancă. Îi felicităm și dorim ca 
Dumnezeu să-i binecuvânteze!

Curs de cateheză: în fiecare duminică, de la ora 9:00.

9:00  -  9:50  Rugăciune 
10:00-11:00  Studiu biblic 
11:10-12:30   Serviciu divin special: O zi cu familia la Betel
   Cor

Duminica   

   

    

   Fanfară

   Predică - pastor Alexandru Neagoe

   Predică - pastor Alexandru Neagoe

19:00 - 20:30  Rugăciune

18:00 - 20:00  Serviciu divin:

Joi

   Predică - pastor Petru Bulica

   Serviciu divin:

   Rugăciune pentru familii

   CorBiserica Betel organizează o tabără la munte, la Brădăţel!

ÎN ASCENSIUNE: 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!

Pentru toţi tinerii care în această vară vor participa la 
diferite tabere, pentru protecţie și apropiere de El.

Pentru elevii și profesorii care au încheiat anul școlar. 
Mulţumim pentru toţi cei care au avut o mărturie 
bună, prin învăţătură și purtare. Ne rugăm pentru o 
vacanţă binecuvântată. Mulţumim Domnului și 
pentru rezultatele foarte bune obţinute la examenul 
de capacitate. Ne rugăm în continuare pentru elevii 
clasei a XII-a, care începând de mâine, vor susţine 
examenul de bacalaureat.

Pentru misionarii în Republica Centrafricană, Andrei 
și Giorgiana Pobega: pentru cursurile de informatică 
și engleză pe care le predau copiilor și pentru găsirea 
unui profesor capabil și integru care să preia aceste 
cursuri în anul următor; tot corpul profesoral; pentru 
protecţie și sănătate și pentru ca această experienţă 
să-i ajute pe ei ca și familie, să se maturizeze din punct 
de vedere personal și spiritual. 

Pentru toate persoanele care se confruntă cu 
probleme de sănătate, ca Domnul să le vindece.

Mulţumim Domnului pentru tinerii bisericii noastre și 
ne rugăm pentru un coordonator al lucrării de tineret.

Pentru fratele Florin Marinescu și sora Manuela 
Brădiceanu care se căsătoresc în această dimineaţă la 
Biserica Betania și pentru fratele pastor Alexandru 
Neagoe care va predica în cadrul acestei ceremonii.

“Credinciosi adevarului, în dragoste, sa crestem în toate privintele, 

ca sa ajungem la Cel ce este capul, Hristos.”

Efeseni 4:15
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Hristos a înviat!STUDIU BIBLIC
pentru astazi

Biserica mărturisitoare - transformarea societăţii:

SPIRITUL PROFETIC AL BISERICII
 Apocalipsa 19:1-21, Apocalipsa 22:17

RUGĂCIUNE PENTRU FAMILII

Marinescu Florica, Florin, Manuela

Marcu Veronel

Matei Eugenia, Ioan

Matei Aniţa, Teodor

Mariescu Giorgiana, Ioan, Doris

Mariţan Claudiu, Irina

Mezei Camelia, Corneliu

Mezin Elfi

Micicoi Florin, Mihaela

Mihăiescu Octavian

Mic Clara, Viorel

Mercea Estera, Teodor, 
Teodor Jr., Daniel Mihai Sofia

Merca Ecaterina

Meilă Didina

Miclea Ana, Patriţiu

Matei Lidia

Mateiu Geta

Micuţ Maria

Matei Ciprian, Patricia

În versetul al șaselea, Ioan aude din nou ca un glas de gloată multă, un glas atât de puternic încât îl compară cu 
vuietul unor ape multe și cu bubuitul unor tunete puternice. Acest glas strigă: Aleluia! Domnul, Dumnezeul 
nostru, Cel Atotputernic, a început să împărăţească. Expresia a început să împărăţească pentru unii cititori s-ar 
putea să ridice semne de întrebare. Nu a domnit Dumnezeu până în momentul profeţit în versetul 6? Ps. 22:28, 
47:8, Mat. 6:13 și multe alte versete vestesc faptul că Dumnezeu este suveran, suveranitatea Lui este veșnică și 
domnește peste toate neamurile. Totodată, Dumnezeu a îngăduit în lumea dominată de păcat domnia Diavolului. 
Domnul Isus îl numește de trei ori în cartea Ioan pe Satan, stăpânitorul lumii acesteia (In. 12:31, 14:30, 16:11). 
Situaţia se aseamănă cu ţara care are un conducător de jure și unul de facto (de drept și de fapt), Dumnezeu fiind 
conducătorul de jure, iar pentru o vreme Satan fiind conducătorul de facto. Ilustraţia are limitări, întrucât inclusiv 
autoritatea pe care o are Satan pe pământ este limitată de Dumnezeu. La finalul istoriei însă, domnia de drept și 
de fapt va fi deplină a lui Dumnezeu.

2. Spritul profetic al Bisericii este inspirat de instaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu şi de nunta Mielului (19:6-9)

Faptul că s-a auzit un glas puternic de gloată multă reprezintă faptul că Dumnezeu nu se bucură singur de victorie, 
ci alături de aleșii Săi, de Biserică, care se va dovedi în final biruitoare. Versetul al doilea întărește această idee, 
subliniind faptul că nu doar biruinţa și lauda lui Dumnezeu va fi făcută public, ci și înfrângerea curvei celei mari. 
Acest personaj este responsabil de stricăciunea pământului (imoralitate) și de sângele robilor Săi. De multe ori în 
istorie, poporul lui Dumnezeu a fost încercat, persecutat, părând că se îndreaptă spre eradicare (robia egipteană, 
babiloneană, persecuţiile romane, persecuţiile evului mediu, holocaustul, comunismul etc). Textul de faţă ne 
întărește credinţa în faptul că Dumnezeu Își va păstra poporul până la capăt și îi va nimici pe toţi cei ce au încercat 
să distrugă Biserica. Imediat după nimicirea acestui personaj demonic, glasul puternic a început din nou să îi dea 
slavă lui Dumnezeu și a confirmat înfrângerea curvei: Aleluia!… Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor!

În primul verset al capitolului 21, se anunţă cu glas puternic faptul că Dumnezeu are parte de biruinţa finală. La 
finalul istoriei, toţi cei care au crezut în El și toţi cei care nu au crezut în El vor auzi public faptul că mântuirea, slava, 
cinstea și puterea Îi aparţin lui Dumnezeu. Încercând să Îi ia locul lui Dumnezeu, conducătorii lumii par adesea să 
ne ofere speranţa că vom găsi la ei mântuirea (salvarea), că nimeni nu se aseamănă cu ei în putere și că merită 
toată slava și cinstea, însă va veni ziua când nimeni nu va putea ignora supremaţia lui Dumnezeu. 

Explicaţii contextuale și exegetice:
1.Spiritul profetic al bisericii este inspirat de biruinţa lui Dumnezeu asupra celui rău (1-5)

Ideea centrală: spiritul profetic. Biserica are un spirit profetic când predică despre ce se va întâmpla la sfârşitul 
vremurilor.

Glasul care strigă pare imposibil de ignorat. Veștile bune pe care le aduce, iar gloata care strigă în cor par a anunţa 
o bucurie de nestăpânit. Să ne bucuăm, să ne veselim și să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a 
pregătit. Și i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor și curat. (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale 
sfinţilor) (7-8). Bucuria capătă o atenţie tot mai mare, întrucât evenimentul la care participă întreaga creaţie 
răscumpărată este o nuntă, nunta lui Cristos cu mireasa Sa, Biserica. Fraza de celebrare înglobează toată istoria 
Bisericii. A venit nunta Mielului, implică faptul că Biserica, care s-a născut prin sacrificul Mielului, acum participă la 
nunta Lui și de asemenea faptul că Domnul Isus Cristos care a suferit, se va bucura de rodul suferinţelor Lui.

Ultima parte a capitolului descrie biruinţa Domnului Isus în termenii războiului. În versetul al unsprezecelea 
Domnul este văzut călare pe un cal alb, având numele Cel credincios și Cel adevărat și de asemenea este 
menţionat faptul că El judecă și Se luptă cu dreptate. O primă observaţie constă în faptul că dacă la intrarea 
triumfală în Ierusalim Domnul Isus a intrat pe un măgăruș, îmbrăcat în smerenie, la momentul biruinţei finale el va 
fi văzut călare pe un cal alb, îmbrăcat în glorie (19:11). De asemenea, gloria Îi este subliniată prin descrierea ochilor 
Săi aprinși ca para focului, capul încununat de cununi și de asemenea, un nume ascuns și necunoscut de nimeni 
(19:12). Îmbrăcămintea Domnului Isus atrage atenţia la următorul aspect: Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în 
sânge (19:13). Această haină mărturisește despre moartea cu care Cristos a murit și despre meritele pe care le are 
să judece și să conducă. 

Un alt contrast dintre statutul Domnului Isus pe pământ și cel de la sfârșitul istoriei îl vedem la cei care Îl urmează. 
Pe pământ era urmat adesea de cei mici, intrarea triumfală în Ierusalim fiind alături de ucenici. Iar aici este urmat 
de oștile din cer care Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subţire, alb și curat (19:14). Finalul capitolului 
(19:17-21) descrie înfrângerea finală a tuturor potrivnicilor Domnului. În final, vor fi nimiciţi împăraţi, căpitani, 
oștiri și în special, fiara și respectiv prorocul mincinos vor fi aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă. 
Instrumentul folosit pentru nimicirea finală a vrăjmașilor este o sabie ascuţită care a ieșit din gura Domnului 
(19:15,21). Prin aceasta, este subliniată din nou identitatea de Cuvânt viu a Domnului Isus, identitate materializată 
cu putere și impact, conform Evrei 4:12.

– biruinţa lui Dumnezeu ne insuflă un duh de laudă şi închinare. Dumnezeu este drept (judecă răul), îşi împlineşte 
făgăduinţele și ne cheamă să fim parte la biruinţa și la bucuria Sa.

– deși creștinismul este adesea subjugat de puterile veacului acestuia, creștinul trebuie să înţeleagă și să își 
amintească în lumina eternităţii faptul că identitatea sa este de învingător.

Scopul Bisericii nu este să se închine îngerilor, sfinţilor, clericilor etc. De fiecare dată când un om de pe paginile 
Scripturii a fost tentat să se închine unui înger sau unui om (Petru, Pavel), aceștia au refuzat închinarea. Omul a 
fost creat fiinţă închinătoare, el simte dorinţa de a se închina și totodată numai Creatorul său merită închinarea pe 
care omul este capabil să o ofere.

4. Spiritul profetic al Bisericii este inspirat de biruinţa finală a lui Isus Hristos asupra fiarei, proorocului şi 
împărăţiilor celui rău (19:11-21)

Aplicaţii practice:

– indiferent care sunt presiunile vieţii creștine, merită să rămânem statornici, ca unii care știm că trăim nu pentru 
suferinţa trecătoare, ci pentru bucuria eternă.

3. Spritul profetic al Bisericii a inspirat închinarea adevărată înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea sfinţilor (19:10)
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