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Motive de 
RUGACIUNE

Copoţ Raluca

Ciorba Maria

Gherzan Ilie

Icobescu Fabian

Lucian Aurica

Palamar Alexandru

Damm Denisa

Ţepeș Adrian

Iovescu Menuţa

Oprea Lidia

Ienciu Monica

Băltariu Maria

Orlescu Aurica

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

În familia Pașca Ciprian și Ludmila s-a născut un 
băiat, Aaron. Dumnezeu să-l binecuvânteze!

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 www.valori.socio.uvt.ro.

Decese. Săptămâna trecută au trecut în veșnicie 
surorile Vanita Grozăvescu, Elisabeta Tîrziu și 
Ileana Torok. Dorim ca Dumnezeu să mângâie 
familiile îndoliate. Înmormântări:  VANITA 
GROZĂVESCU - astăzi, ora 15:00, Cimitirul din 
Giroc; ILEANA TOROK - luni, cimitirul din Calea 
Șagului, ora urmând să fie anunţată ulterior. 

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

   Cor

   Cina Domnului

10:00-10:50  Studiu biblic - pastor Alexandru Neagoe

   Predică - pastor Petru Bulica

   Fanfară

    

9:00  -  9:50  Rugăciune 

   Predică - pastor Emil Bartoș

18:00 - 20:00  Serviciu divin:

Joi
19:00 - 20:30  Rugăciune

   Predică - pastor Ioan Bugnărug

Duminica 
  

   Cor
11:00-12:30   Serviciu divin:

   Rugăciune pentru familii

   Serviciu divin:

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. 

Biserica Betel organizează o tabără la munte, la Brădăţel!

ÎN ASCENSIUNE: 15 – 20 iulie 2019

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!

Să ne rugăm pentru vindecare pentru Ion Pârciu și 
pentru toate persoanele care se confruntă cu 
probleme de sănătate.

* Pentru susţinerea în rugăciune a lucrării bisericii și a 
celor aflaţi  în nevoi, vă puteţi înscrie în LANŢUL DE 
RUGĂCIUNE BETEL de pe Facebook.

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. 

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

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

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

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

Efeseni 4:15

La
multi
ani!
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Hristos a înviat!STUDIU BIBLIC
pentru astazi

ORIGINEA SFINTEI SCRIPTURI
2 Timotei 3:14-17; 2 Petru 1:19-21; Galateni 1:11-12

RUGĂCIUNE PENTRU FAMILII

Moisiuc Daniel, Marinela

Moldovan Eva

Moise Radu, Emanuela

Morar Petru, Viorica

Mocuţa Floarea, Gheorghe Sr

Mocanu Iuriana

Moldovan Ana

Mornăilă Cristian, Mirela

Mocuţa Adriana, Gheorghe Jr

Moșoarcă Floarea

Mioc Maria, Tiberiu, Tiberiu Jr.

Mocuţa Georgeta

Moisa Amalia

Moţ Dorothea, Ion

Morar Ana, Ștefan

Miu Ramona

Moldovan Maria

Moisa Avram, Viorica

Miheţ Didina, Ioan

Mitroi Maria

Mihaiu Ana

Biblia este un miracol divin care demonstrează că Dumnezeu poate vorbi coerent și infailibil prin cărţile scrise de 
aproximativ 40 de autori umani, care au avut poziţii diferite, au trăit în locuri diferite, în vremuri diferite în 
decursul unei perioade de aproximativ 1500 de ani. Atât în totalitatea ei, cât și fiecare cuvânt în parte, Biblia este 
Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, transmis oamenilor. În această formă scrisă, Cuvântul lui Dumnezeu a fost 
transmis peste veacuri, a fost tradus, predicat și explicat oamenilor pentru a fi înţeles, crezut și aplicat.

Dumnezeu i-a inspirat pe autorii Bibliei și i-a pregătit din timp să înţeleagă voia Domnului, să fie onești, preciși, și să 
scrie așa cum au primit prin inspiraţie (ei au scris cu fidelitate, deși uneori, aveau și întrebări despre detaliile 
mesajului inspirat, 1 Petru 1:10-12). Toată această lucrare se numește „insuflare” sau „inspiraţie”. Duhul Sfânt este 
cel ce a mediat mesajul divin spre mintea omului, ca să fie înţeles și scris. Tot Duhul Sfânt este și cel ce mediază şi 
azi înţelegerea mesajului biblic, pentru ca noi, cititorii, să-l putem aplica în viaţă. Prin Biblie, Dumnezeu lucrează în 
noi să ne maturizeze spiritual și să ne pregătească (să ne echipeze), în înţelepciune, caracter și decizie, ca să fim 
gata de fapte bune, care să Îl glorifice pe El (Efeseni 2:10). Cu alte cuvinte, Biblia conţine atât doctrine profunde, 
cât și învăţături practice pentru viaţa de fiecare zi.

Explicaţii contextuale și exegetice
Creștinii citesc Biblia și își bazează pe ea credinţa, comportamentul, valorile și regulile de viaţă. De ce? Pentru că ea 
este Cuvântul lui Dumnezeu. În ce fel este Scriptura Cuvântul lui Dumnezeu? Cum ne-a transmis-o El? Cum 
funcţionează și astăzi în calitate de Cuvânt al lui Dumnezeu? 

Ideea: Scriptura este inspirată divin, de aceea este sigură și eficientă în creșterea noastră spirituală.

Cuvântul lui Dumnezeu își are originea în înţelepciunea desăvârșită a Sfintei Treimi și în iniţiativa divină de a vorbi 
oamenilor. Multe idei și planuri, tratate, romane, studii, își au originea în mintea omului, dar Biblia își are originea 
în Dumnezeu (2Petru 1:21). În Scripturi, El ne-a comunicat planul și voia Lui, lumina cerească pentru a cunoaște 
calea mântuirii și plinătatea vieţii veșnice în Hristos prin Duhul Sfânt. 

Scopul: Să ne reamintim că Biblia este inspirată și să fim motivaţi în citirea, aplicarea și apărarea ei. 

În Eden, Dumnezeu a vorbit direct și zilnic cu primii oameni – cu Adam și Eva. Această legătură întreruptă de păcat 
este refăcută în mântuire și va fi desăvârșită la revenirea lui Hristos cu toată slava Împărăţiei Sale. După căderea în 
păcat, Dumnezeu a continuat să vorbească oamenilor prin revelaţia generală – natură, conștiinţă, vise, 
împrejurări, evenimente istorice etc. (Psalmul 19:1-2; Fapte 17:22-31; Tit 1:12-13). Niciuna dintre aceste metode însă 
nu are profunzimea și autoritatea Bibliei. Aici Dumnezeu ne vorbește clar prin profeţi şi apostoli, prin Duhul Sfânt 
și, în mod suprem, prin Isus Hristos, Cuvântul întrupat (Ioan 1:1; Evrei 1:1). 

Aplicaţii

1. Cum i-a inspirat Domnul pe profeţi și pe apostoli? Dar pe autorii de cărţi istorice? Dar pe autorii epistolelor?
Galateni 1:11-12 este valabil și pentru noi sau a fost valabil doar pentru Pavel? De ce?

Sugestii practice

Dacă ai înţeles cum a apărut Scriptura, vei citi cu mai mare interes cărţile din Biblie. Aici ai cărţi de istorie în care 
poţi afla ce s-a întâmplat în vechime, unde au greșit oamenii, ce au făcut bine, cum a intervenit Dumnezeu. Ai cărţi 
profetice unde poţi citi cât de interesat este Dumnezeu de sfinţenia noastră și de ascultarea noastră, cum Și-a 
împlinit promisiunile, cum a pedepsit și a restaurat popoare întregi. În cărţile poetice învăţăm înţelepciunea și 
frumuseţea gândului lui Dumnezeu și ale gândurilor oamenilor transformaţi de El. Poţi afla prin credinţă 
elemente esenţiale despre cum a fost creată lumea și cum putem fi mântuiţi. Poţi afla elemente esenţiale despre 
a doua venire a lui Hristos și înnoirea întregului Univers. Biblia este de inspiraţie divină și aceasta este o temelie 
tare pentru credinţa noastră. Cuvântul Bibliei nu acoperă orice subiect și nu dă detalii despre orice cunoaștere, 
dar este desăvârșit pentru că ne maturizează și ne echipează pentru credinţă, pentru fapte bune și viaţă veșnică, 
după voia Domnului. El a fost dat în mod deosebit unic și este folosit de Dumnezeu în mod deosebit unic în viaţa 
noastră. Dumnezeu nu Se folosește de nimic altceva așa cum se folosește de Biblie. Dumnezeu nu promite 
despre nimic altceva, că îi va împlini planurile și nu se va întoarce la Sine fără rod, ci doar despre cuvintele Sale „… 
tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini 
planurile Mele.” (Isaia 55:11)

2. Care sunt primejdiile care apar pentru cei ce nu acceptă principiul revelaţiei progresive? Ei pot trage concluzii 
greșite despre multe lucruri, căci nu înţeleg cum lumina dată în Noul Testament completează revelaţia din Vechiul 
Testament. Acesta este cazul jertfelor, al învierii, al Legii de pe Sinai și al Legii lui Hristos etc. 
3. Ce înseamnă și de ce trebuie „să rămânem” în lucrurile învăţate (1Tim 3:14)?
4. Ai simţit că această cunoaștere a inspiraţiei divine a unui cuvânt sigur într-o lume nesigură ne scoate din 
întunecimea sau scepticismul gândirii umane tradiţionale (2 Pet. 1:19-21)?

Inspiraţia a îmbrăcat diverse forme în istorie. Uneori, Dumnezeu a dat cuvintele Sale în mod direct (profeţi), 
alteori le-a călăuzit mintea pentru a relata evenimente istorice semnificative (autori de cărţi istorice). Alteori, El 
le-a inspirat cuvinte înţelepte, întrebări dificile sau cântări despre suferinţă, dragoste, victorie sau pocăinţă (cărţi 
poetice). În Evanghelii, Duhul le-a amintit evangheliștilor acele cuvinte și fapte ale Domnului Isus care neapărat 
trebuie transmise, pentru a le crede și urma. În epistole, El a inspirat apostolii să scrie sfaturi care sunt valabile și 
astăzi, pentru că adesea și astăzi avem aceleași probleme în biserică. 

Propune-ţi să citești părţi din Biblie și să te întrebi ce alte pasaje din Biblie te ajută să înţelegi ceea ce citești. Acesta 
este un principiu de seamă în înţelegerea Bibliei: „Scriptura lămurește Scriptura”, dacă o luăm în context așa cum 
trebuie. Citește, de exemplu, Geneza 1 și Ioan 1:1-18 despre creaţia lumii. Citește Psalmul 139, despre frumuseţea 
vieţii umane și părtășia cu Dumnezeu. Citește Matei 5-7 și Romani 12 despre viaţa practică de credinţă.Inspiraţia 
Scripturii include și ideea de revelaţie progresivă. Așa învăţăm să înţelegem părţile mai vechi din Biblie, din 
Vechiul Testament, prin completările aduse de părţile mai noi, din Noul Testament. De exemplu, afirmaţiile 
despre înviere din Iov 19:25-28 și din Eclesiastul 3:20-21, sunt completate mult de cele aflate în 1 Corinteni 15, 
Filipeni 1:20-26, sau 1 Tesaloniceni 4:13-18 sau Apocalipsa. Revelaţia din Noul Testament ne explică foarte multe 
lucruri care erau mai puţin lămurite sau clare în vremea Vechiul Testament.

Întrebări pentru discuţii
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