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Motive de 
RUGACIUNE

Plămadă Lilica

Ugarcovici Nada

Radu Daniel
Preduţ Erika

Caracoancea Nicoleta

Hernea Alexandru

Kobor Medeea

Pitu Mărioara

Stiglbauer Beniamin

Vancea Ioan

Toma Paul

Lorea Eugen
Lucuţa Petru

Enășoni Lucian

Sârbu Gheorghe

Despău Ioan

Jaravete Emilia

Petruș Carmel

Cîrja Elena

Bude Maria

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

Acţiuni și colecte pentru misiune: prezentare a 
lucrării de misiune în Republica Centrafricană - 
în cadrul serviciului din această 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. 

   Predică - pastor Cristian David

Joi
19:00 - 20:30  Rugăciune
   Serviciu divin:

   Predică - pastor Cristian Raţă 

   Fanfară

    
   

  

   Prezentare misiune Republica

10:00-11:00  Studiu biblic - Ioan Ciobotă

   Cor

   Centrafricană

9:00  -  9:50  Rugăciune 

   Predică - pastor Ioan Bugnărug

18:00 - 20:00  Serviciu divin:
   Cor

Duminica 

11:10-12:30  Serviciu divin:

Pentru tinerii din biserica noastră și pentru un 
coordonator al lucrării de tineret.

Pentru Tabăra din Oltenia. Mulţumim Domnului 
pentru oportunitate și pentru toţi cei implicaţi. 
Ne rugăm să fie un timp în care Cuvântul să fie 
semănat și primit în multe inimi.

Pentru misionarii bisericii noastre în Republica 
Centrafricană, Andrei și Giorgiana Pobega, 
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. 

Mulţumim Domnului pentru timpul de părtășie, 
slujire și închinare dăruit tuturor celor care au 
participat la Tabăra Creștină de la Brădăţel. Fie 
ca Dumnezeu să continue să lucreze în inimile și 
în vieţile lor!

Pentru fratele Radu Popa care a suferit un 
accident la picior în timpul taberei de la 
Brădăţel, ca Dumnezeu să-i dea vindecare și o 
recuperare rapidă.

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 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”. 

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.

“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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PROGRAMUL SERVICIILOR SĂPTĂMÂNII

SALUTUL 

BISERICII 

în 2019
Descoperire istorică la 

Biserica Nașterii Domnului 
din Betleem

(Sursa: Mapamond Creștin, Alfa & Omega TV)

Oficialităţile palestiniene au descoperit o 
fântână pentru botezuri din perioada bizantină 
în Biserica Nașterii Domnului din Betleem. 
Biserica a fost construită în secolul IV și se 
consideră că acesta e locul unde s-a născut 
Isus. Fântâna a fost descoperită în timpul unor 
renovări recente. Șeful comitetului palestinian 
a spus despre această descoperire că este una 
minunată și că nu se știe de ce a fost fântâna 
acoperită și așezată în acest loc și de ce nu a 
fost menţionată în nicio carte de istorie.



Hristos a înviat!STUDIU BIBLIC
pentru astazi

CANONICIZAREA SFINTEI SCRIPTURI
 Luca 16:16-17; 16; Luca 24:25-32; 25; Romani 1:1-2; Ioan 21:25

În ce privește cărţile scrise de apostoli sau de către colaboratorii lor apropiaţi, acestea au fost 
considerate de Biserica nou-testamentară drept Sfântă Scriptură, alături de Vechiul Testament, de la 
bun început. Canonul sau „măsura” Noului Testament de 27 de cărţi, a fost decis însă și din dorinţa de 
a preciza care cărţi apărute între timp nu au autoritatea apostolică. În primele trei secole s-au scris 
multe evanghelii și apocalipse neadevărate, fals atribuite (evangheliile zise ale lui Toma, Filip, Iuda, a 
Mariei, evanghelia arabă a copilăriei lui Isus, Apocalipsa lui Petru, Faptele lui Pavel și Tecla etc.). Unii 
conducători creștini și colaboratorii lor, cum a fost cazul lui Montanus (sec. al II-lea), au pretins că au 
viziuni și mesaje directe din partea Duhului Sfânt, la fel de importante ca evangheliile. Afost scrise de 
apostoli și colaboratorii lor apropiaţi, cărţi care au fost acceptate ca fiind canonice. 

Cărţile Bibliei sunt adunate în două colecţii fixe, care se numesc în grecește canon, adică „măsură”, 
una pentru Vechiul Testament și una pentru Noul Testament. Pe vremea Domnului Isus, însă, iudeii 
foloseau o versiune mai bogată a Vechiului Testament, numită Septuaginta. Aceasta era o traducere 
în grecește a Vechiului Testament, făcută în perioada 300-150 î Hr., la porunca lui Ptolemeu, un 
general al lui Alexandru cel Mare. Septuaginta includea și alte cărţi în afara canonului evreiesc, care 
erau socotite folositoare. Printre ele sunt 1-4 Macabei, Înţelepciunea lui Sirah, Psalmii lui Solomon, 
Eclesiasticul, Tobit, Judit, Susana, Bel și Dragonul. Întrucât Septuaginta a fost folosită și de apostoli în 
predicarea lor din secolul I, bisericile răsăritean-ortodoxe și cea Romano-Catolică păstrează și azi în 
ediţiile Bibliei aceste cărţi, ca un fel de amintire a vremurilor apostolice. Ele se numesc 
„deuterocanonice” și nu sunt considerate inspirate, ci doar niște relatări folositoare. 

Ideea: Scriptura este cartea de temelie pentru credinţă, la care nu se mai adaugă noi scrieri sau noi 
autori care să conţină revelaţie divină. 

Explicaţii contextuale și exegetice

Scopul: Să preţuim tezaurul Bibliei și să îl studiem ca să înţelegem că toată Scriptura are un mesaj 
unitar despre mântuirea prin Isus Hristos. 

Cărţile inspirate ale Bibliei (Biblie – Biblos înseamnă „cărţi” în limba greacă) sunt denumite laolaltă cu 
câteva titluri specifice, anume: „Scripturi” (scrieri), „Sfintele Scripturi”, sau „Lege”, ori „Legea şi 
profeţii”, sau „Moise şi profeţii” (Vechiul Testament), sau „Evanghelia lui Dumnezeu”, „Evanghelia 
Împărăţiei” sau „Cuvântul lui Dumnezeu” (Noul Testament). 

Alţii, ca ereticul Marcion (tot sec. al II-lea), au preluat idei eronate din gândirea grecească și au 
început să scoată din Noul Testament referinţele și citatele din Vechiul Testament. Ei ziceau că 
Dumnezeul din Vechiul Testament este crud, pe când Isus reprezintă un alt Dumnezeu, al milei și al 
dragostei. Gnosticii, ca Marcion, au scris și ei numeroase evanghelii eronate și explicaţii la Biblie. În 
această situaţie, Biserica nou-testamentară a hotărât să primească ferm doar acele cărţi care au fost 
scrise de apostoli și colaboratorii lor apropiaţi, cărţi care au fost acceptate ca fiind canonice. Alte 
scrieri care au apărut mai târziu nu au fost acceptate ca fiind canonice, unele din cauză că erau 
eronate, sau eretice, iar altele, cum ar fi comentariile și predicile scrise de Părinţii Bisericii, din cauză 
că, deși erau importante, nu erau la nivelul mărturiei apostolice despre Isus și mântuire. 

2. doar cărţile cunoscute și recunoscute de toate bisericile; 

De ce crezi că lista canonică a pus pe primul loc Evanghelia după Matei? Ce ni se spune prin această 
alegere? Știi că Evanghelia după Matei era în primul secol cea mai cunoscută și răspândită 
Evanghelie?

În procesul stabilirii canonului (397, Sinodul al 3lea, Cartagina), reprezentanţii Bisericii nu au hotărât 
cu autoritate care cărţi sunt inspirate divin și care nu, ci, sub călăuzirea Duhului Sfânt, au recunoscut 
cărţile care poartă pecetea inspiraţiei divine și au decis să le păstreze doar pe acelea. În cadrul 
acestor dezbateri majore, creștinii din primele patru secole au stabilit trei criterii principale pentru 
acceptarea cărţilor în canon: 

Întrebări pentru discuţii

3. doar cărţile care, chiar dacă au fost scrise cu câteva decenii mai târziu – cum ar fi Luca-Fapte, 
Marcu, Evrei, Iacov, Apocalipsa – au fost scrise de colaboratori apropiaţi ai apostolilor, iar mesajul 
acestor cărţi se potrivea perfect cu mesajul celor 12 apostoli ai lui Isus, la care se adaugă Pavel. 

De ce a trebuit ca evangheliștii să selecteze doar anumite fapte și predici în cărţile lor? Ce criterii și ce 
scop au avut? De ce ni se spune că descrierea în detaliu a vieţii lui Isus ar fi condus la umplerea lumii cu 
cărţi?

Mai vorbește Domnul și astăzi prin slujitorii și credincioșii Săi așa cum a vorbit prin profeţi, în Vechiul 
Testament, și prin apostoli și evangheliști, în Noul Testament? De ce, da? De ce, nu?

De ce crezi că lista canonică a adunat toate Evangheliile la un loc și de abia după aceea a pus Faptele 
Apostolilor? De ce nu a pus laolaltă Luca și Faptele Apostolilor, ca primul și al doilea volum al lui Luca?

1. s-au păstrat doar cărţile venite de la apostoli sau colaboratorii lor, evangheliștii; 

Aplicaţii
Este bine să știm că Biblia este un cuvânt încercat, testat, verificat, venit din partea Domnului. 
Profeţiile din Vechiul Testament, ca și împlinirea lor în viaţa lui Isus, în Noul Testament, trebuie 
studiate cu atenţie. După înviere, Domnul Isus le-a explicat ucenicilor profeţiile despre Mesia din 
Vechiul Testament. Noi trebuie să luăm exemplul lor și să studiem toate Scripturile, pe îndelete, 
acasă, cu aplicaţii și rugăciune. Deși fac parte din aceeași revelaţie divină, sunt înrudite, Vechiul 
Testament și Evanghelia Noului Testament reprezintă două etape diferite ale revelaţiei. Legea și 
profeţii au ţinut până la Ioan, de la Ioan încoace este Noul Legământ. Cu toate acestea, mulţi 
continuă să rămână în rânduielile specifice Vechiului Testament: ţin reguli, regim alimentar, porunci, 
jertfe, preoţie etc. Noi însă trebuie să studiem Vechiul Testament în lumina Noului Testament și să ne 
călăuzim după standardele și cerinţele din Noul Legământ, în baza jertfei lui Hristos. Și aceasta cere 
studiu ca să înţelegem cum să trăim prin har, nu prin Lege, în sfinţenie și slujire dedicată.
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