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Motive de 
RUGACIUNE

Guiu Teodor

Oberșterescu Diana
Pădurean Ileana

Bejinar Mărioara
Banhnean Gavril

Costea Paul

Dida Irina
Dieac Emilia
Gordan Icoana

Aldea Olga

Gruia Daniel

Ilinca Elena
Hendl Snejana

Mirtroi Maria

Costea Virgil

Matei Lidia

Mocanu Iuriana
Neagoe Alexandru

Pușcaș Maria

Ursulescu Dorin

Stoica Ana
Savcovici Maria

Zburliș Anca

Trandafiroiu Dan

Înscrierile pentru cursul de cateheză se fac la oricare 
din fraţii pastori.

Ședinţă prezbiteri & diaconi: luni, 22 iulie, ora 19:00.

În atenţia celor care merg mâine în tabără! Plecarea 
la Brădăţel se va face la ora 13:00, de la Biserica Betel. 
În acest sens, toţi cei care merg în tabără sunt rugaţi 
să sosească la biserică la ora 12:30. Vă mulţumim.

Deces. A trecut în veșnicie fratele Teodor Sabin Lazăr. 
Dumnezeu să mângâie familia îndoliată.

Înscrieri masterat teologie – asistenţă socială. În 
perioada  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 - www.valori.socio.uvt.ro.

Acţiuni și colecte pentru misiune: prezentare a 
lucrării de misiune în Republica Centrafricană - 21 
iulie, în cadrul serviciului de dimineaţă. La sfârșitul 
serviciului, va avea loc o colectă specială pentru 
această lucrare. De asemenea, în cadrul serviciului de 
dimineaţă din 4 august, va avea loc o prezentare a 
taberei de misiune din Oltenia, existând și atunci 
posibilitatea de a contribui financiar. 

   Cor
   Predică - pastor Radu Câmpean

11:10-12:30   Serviciu divin:

Duminica 
  
9:00  -  9:50  Rugăciune 
10:00-11:00  Studiu biblic - pastor Ioan Bugnărug

   Cor

   Predică - pastor Alexandru Neagoe
   Binecuvântări copii

18:00 - 20:00  Serviciu divin:

   Serviciu divin:

                                     

   Rugăciune pentru familii

Joi

   Fanfară

   

19:00 - 20:30  Rugăciune

    

   Predică - pastor Valentin Giuruici

   

Să ne rugăm pentru vindecare pentru Ion Pârciu și 
pentru toate persoanele din Biserica Betel și nu 
numai, care se confruntă cu probleme de sănătate.

* Pentru susţinerea în rugăciune a lucrării Bisericii 
Betel precum și a celor aflaţi  în nevoi, vă puteţi înscrie 
în grupul de rugăciune de pe Facebook “LANŢUL DE 
RUGĂCIUNE BETEL”. 

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

Pentru  copiii care în această dimineaţă vor fi aduși la 
binecuvântare.

Pentru fratele pastor Petru Bulica care în această 
dimineaţă predică la Biserica Baptistă Betania din 
Timișoara, în cadrul unui serviciu de ordinare. 

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

Răbdare în încercări. Fie ca și perioadele grele pe 
care le trăim uneori să lucreze la întărirea noastră. 
Dumnezeu vrea să ne încredem pe deplin în El, 
așteptând cu răbdare, împlinirea promisiunilor Lui.

Pentru misionarii bisericii noastre 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 după ce ei se vor 
întoarce în România; 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. 

“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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Tomas Mackey din Argentina a fost nominalizat să ocupe funcţia de Președinte al Alianţei Mondiale Baptiste, 
alegerea sa devenind operaţională în cincinalul 2020 – 2025. Tomas Mackey are o experienţă de slujire a 
comunităţii baptiste de peste 30 de ani la nivel local, naţional, regional și internaţional, fapt care, printre altele, îl 
creditează pentru acest important rol din viaţa familiei mondiale baptiste. Baptiștii din România sunt parte din 
această alianţă globală a credincioșilor baptiști fondată în 1905 și care reprezintă interesele a peste 48 de milioane 
de credincioși din întreaga lume.

Tomas Mackey a fost desemnat președinte 
al Alianţei Mondiale Baptiste



Hristos a înviat!STUDIU BIBLIC
pentru astazi

MESAJUL SFINTEI SCRIPTURI
 2 Corinteni 3:12-4:6; 2 Corinteni 3:18

Evreii, în marea lor majoritate, nu înţeleg corect mesajul Vechiului Testament pentru că ei nu vor să creadă în 
Hristos. De aceea, Pavel spune că inima lor este acoperită de mahrama necredinţei. „Da, până astăzi, când se 
citeşte Moise, rămâne o maramă peste inimile lor.” (2 Corinteni 3:15) Cu toate că poporul evreu ca naţiune este 
„închis în necredinţă”. Totuși, sunt unii evrei care cred în Hristos și „ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, 
marama este luată.” (2 Corinteni 3:16) Versetele 17 și 18 vorbesc despre puterea transformatoare a Cuvântului lui 
Dumnezeu pentru cei care cred în Domnul Isus Hristos. Iată ce spune Pavel: Căci Domnul este Duhul şi unde este 
Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi 
suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. (2 Corinteni 3:17-18)

„Mesajul Sfintei Scripturi” este un subiect foarte larg, la fel de larg ca Scriptura însăși. În cadrul acestui studiu 
biblic vom studia modul în care mesajul Scripturii este ilustrat în textul lecţiei de azi. Pentru a ilustra glorioasa 
libertate pe care o are creștinul care trăiește sub harul lui Dumnezeu, în relaţie cu Scriptura, apostolul Pavel 
folosește experienţa lui Moise cu mahrama ca o ilustraţie. 

Pavel a văzut în evenimentul din viaţa lui Moise o experienţă cu profundă semnificaţie spirituală. Această 
experienţă este prezentată în cartea Exod 34:29-35. Când Moise venea în faţa poporului din prezenţa lui 
Dumnezeu faţa lui strălucea, reflectând gloria lui Dumnezeu. Când vorbea poporului, ei puteau vedea faţa lui 
strălucind. Dar Moise știa că strălucirea va dispărea, de aceea, când își încheia vorbirea, își acoperea faţa cu o 
mahramă, astfel că ei nu observau când dispărea strălucirea. Pavel are o explicaţie pentru aceasta când spune că 
Moise „…îşi punea o maramă peste faţă, pentru ca fiii lui Israel să nu-şi pironească ochii asupra sfârşitului a ceea 
ce era trecător.” (2 Corinteni 3:13) Ei tocmai primiseră Legea și nu erau pregătiţi să li se spună că ceea ce primiseră 
era trecător, era doar o glorie temporară. Adevărul este că Legea Vechiului Testament a fost doar o pregătire 
pentru ceva mai măreţ ce avea să vină și care încă nu era cunoscut pentru ei.

Versetul 14 indică faptul că mesajul Scripturii este format din două părţi majore și anume Vechiul Testament și 
Noul Testament. Referinţa la Vechiul Testament evidenţiază faptul că el a fost dat, în primul rând, pentru poporul 
evreu și apoi a urmat învăţătura lui Hristos care este pentru toate naţiunile. Dacă VT conţine Legea pe care 
Dumnezeu a dat-o evreilor, de ce mai este el relevant și pentru creștini, fie evrei, fie neevrei? Vechiul Testament 
este relevant pentru credincioșii de astăzi, pentru că în el oamenii Îl pot descoperi pe Cristos. Pavel îi amintește 
aici pe evreii care nu vor să creadă și spune: „Dar ei au rămas greoi la minte: căci până în ziua de astăzi, la citirea 
Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos.” 

Ideea centrală: Revelaţia de Sine a lui Dumnezeu în Sfintele Scripturi este desăvârșită în Isus Hristos și toţi oamenii 
(evreii și neamurile) sunt chemaţi să se apropie de întreaga Scriptură cu credinţă, pentru a-i înţelege mesajul. 
Mahrama necredinţei poate împiedica și pe cei religioși să aibă parte de o înţelegere clară a mesajului  Scripturii.

Explicaţii contextuale și exegetice

Sunt oameni care adaugă la acest mesaj și sunt oameni care scot anumite părţi din acest mesaj. Apostolul Pavel 
spune: „Ca unii care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug și nu stricăm Cuvântul 
lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui 
Dumnezeu.” (2 Corinteni 4:2) Este important să rămânem fideli mesajului și să nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu.  
Apostolul Pavel avea o dragoste specială pentru poporul său (Romani 9:1-3). El era trist pentru că mulţi evrei nu 
credeau în Isus din Nazaret. De ce Îl resping evreii pe Mesia? Au o „mahramă” care acoperă mintea și inima lor și 
nu pot vedea adevărul despre Mesia. Există vreo speranţă pentru acești copii ai lui Israel? Sigur că da! Pavel arată 
că ori de câte ori unul se întoarce la Domnul, mahrama este dată la o parte (3:16). Ca naţiune, Israel este orbită din 
punct de vedere spiritual. Asta nu înseamnă că nu sunt si evrei care se întorc la Domnul. Ne rugăm ca tot mai mulţi 
evrei să se întoarcă la Domnul dar ne rugăm și pentru o trezire spirituală în poporul evreu.

În capitolul 4 primele 6 versete, apostolul Pavel continuă aceeași idee despre puterea transformatoare a 
Cuvântului lui Dumnezeu. Această idee este exprimată în contextul slujirii. Pavel arată că slujirea lui și a 
colaboratorilor săi nu este lipsită de putere, decât pentru cei care  și-au „ascuns faţa sub mahrama necredinţei. 
„Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte 
necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui 
Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 4:3-4) Așadar, esenţa mesajului Scripturii este mântuirea 
prin credinţa în Isus Cristos. Ea nu poate fi realizată prin Legea Vechiului Testament, ci prin harul adus de Domnul 
Isus Cristos. Vechiul Testament arată cum a pregătit Dumnezeu atât venirea lui Mesia, cât și mesajul pe care îl va 
aduce El.

Aplicaţii practice:  
Aplicaţiile le face tot apostolul Pavel. În acest pasaj se împletesc armonios afirmaţiile și aplicaţiile. Iată care ar fi 
câteva dintre aplicaţii:

-Îndrăzneală în proclamarea mesajului Sfintelor Scripturi. 

-Perseverenţă. 

Sugestii practice:
-Asigură-te că urmezi un plan de citire a Scripturii pentru ca să cunoști cât mai bine mesajul ei.

În cap 4:1 apostolul Pavel spune: De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi 
nu cădem de oboseală. (2 Corinteni 4:1) Mesajul Sfintei Scripturi nu este acceptat ușor de oameni. Nu este ușor 
pentru cineva să își dea jos mahrama necredinţei sau a indiferenţei. De aceea, este nevoie de perseverenţă în 
transmiterea acestui mesaj.

Pavel spune: „Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală.” (2 Corinteni 3:12) 
Dumnezeu caută oameni cărora să nu le fie teamă sau rușine să prezinte acest mesaj aplicat pentru viaţa 
personală, familie, societate, slujbă etc.

-Fidelitate. 

Întrebări de discuţii:

-Împărtășește mesajul Scripturii și cu alţii! Aceasta nu trebuie făcută mecanic și haotic. Sub călăuzirea Duhului 
Sfânt mesajul Scripturii trebuie pus în mintea oamenilor.

-Cu ce scop ne-a luminat Dumnezeu? (2 Cor. 4:6)

-Cum trebuie să se raporteze creștinii la Vechiul Testament?

-Cum te poţi face „vrednic de a fi primit de orice cuget omenesc”? (2 Cor. 4:2)

-Aplică mesajul la propria ta viaţă. Scopul Scripturii nu este doar informarea noastră, ci transformarea noastră. 
Pentru aceasta mesajul trebuie aplicat în viaţa de zi cu zi!

-Există vreo speranţă pentru cei care sunt pe calea pierzării? Care este această speranţă? (Cor. 4:3-4)

-La ce se referă Pavel atunci când spune că evreii sunt greoi la minte la citirea Vechiului Testament”? (2 Cor. 3:14)

-Fă-ţi timp pentru a studia Scriptura. Mesajul Scripturii trebuie aprofundat și de aceea nu-i suficient doar să citești. 
Diferenţa între citire și studiu este folosirea creionului. Îţi notezi întrebările, ideile noi, lecţiile pe care le-ai învăţat. 
Cauţi să înţelegi ideea textului în context. Folosești o concordanţă și părerile comentatorilor. Toate acestea 
înseamnă studiu.

-Ce îl poate face pe un vestitor al Evangheliei să obosească? (2 Cor 4:1)
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