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Motive de
RUGACIUNE

duminical
AN XX

Pentru bisericile misiune: Biled, Blajova,
Chevereșu Mare, Folea, Niţchidorf și Voiteni și
pentru pastorii misionari.

cu Domnul și alături de noi, surorii
2018
Lidia Cicirean care pe 21 august va
împlini

Buletin

100 ani!

Dorim ca Dumnezeu s-o
binecuvânteze cu sănătate
și multe bucurii!

Pentru fratele pastor Ioan Bugnărug care în
această dimineaţă va predica la Biserica
Baptistă din Niţchidorf.
Pentru cea mai tânără familie întemeiată în
Biserica Betel - Dănălache Adrian și Fivi.
Domnul Isus să-i însoţească pe noul drum.
Pentru copiii și tinerii din biserica noastră care
vor participa la tabere pe perioada verii, ca
Dumnezeu să lucreze la minţile și la inimile lor.
Pentru misionarii bisericii noastre în Republica
Centrafricană, familiile Pobega și Tanc.

Anunturi
Naștere. În familia Ianoșiu Lucian și Amelia sa născut un băiat pe nume Filip-Daniel.
Dorim ca Dumnezeu să-l binecuvânteze!

Nunţi 2019
23 august, ora 17:00, Poarta Cerului
Paul Negruţ și Eliza Pantea
25 august, ora 13:30, Biserica Betel
David Sarafincean și Flori Pătășan
1 septembrie, ora 14:00, Biserica Betel
Teodor Mercea Jr și Alina Farkaș
22 septembrie, ora 14:00, Satchinez
Cosmin Agafiţei și Amina Cor

Pentru tinerii din biserica noastră și pentru un
coordonator al lucrării de tineret.
Pentru Vasilica Ienci (arsuri), Floare Lupău,
Lenuţa Musteţi (fractură mână), Teodor
Pantea (Germania - operaţie), Ion Pârciu, Radu
Popa (accident), Ștefan Silaghi (operaţie pe
coloană) și pentru toţi cei care se confruntă cu
probleme de sănătate.
Pentru 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 Biserică, ca Dumnezeu să răspundă la
rugăciunile poporului Său, spre binele Bisericii
și spre slava Sa.
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Bugariu Maria
Bulica Mariana
Chira Daniel
Cicirean Lidia
Ciucuriţă Daniel
Dragomir Ioan
Gligor Alexandru
Guianu Mihai
Liuba Maria
Mariescu Doris
Mezin Elfi
Miclea Ana
Mioc Maria
Moldovan Eva
Murariu Fabiola
Ogrăzeanu Gheorghe
Pastor Ezechil
Rafailă Abigail
Sălăjan Andrei
Stoica Adriana
Tuţac Puiu Gelu
Vidican Veronica

“Credinciosi adevarului, în dragoste, sa crestem în toate privintele,
ca sa ajungem la Cel ce este capul, Hristos.”
Efeseni 4:15

PROGRAMUL SERVICIILOR SĂPTĂMÂNII

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

Rugăciune
Studiu biblic - Alexandru Szucs
Serviciu divin:
Cor
Predică - pastor Petru Bulica

18:00 - 20:00

Serviciu divin:
Cor
Cântare - Tabita Ianc
Mărturie - Ionuţ Gontaru
Predică - pastor Marius Ianc

Joi
19:00 - 20:30

Rugăciune
Serviciu divin:
Fanfară
Predică - pastor Ioan Bugnărug

STUDIU BIBLIC
pentru astazi

Hristos a înviat!

LUCRAREA SFINTEI SCRIPTURI
Text: 1 Petru 1:14-25, Evrei 4:12
Ideea centrală: Cuvântul lui Dumnezeu are putere de transformare pentru cei care îl ascultă și putere
de condamnare pentru cei care îl resping.
Scopul: Fiecare credincios să conștientizeze importanţa citirii, a ascultării și a comunicării Cuvântului
lui Dumnezeu în procesul mântuirii și sfinţirii personale.
Explicaţii contextuale și exegetice:
În prima epistolă scrisă de apostolul Petru, el se adresează către „aleșii care trăiesc ca străini,
împrăștiaţi prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia”(1:1), adică evreilor credincioși care se aflau în
diaspora („împrăștiaţi” în limba greacă este diasporas). Aceștia, din pricina convertirii lor la
creștinism, au experimentat prigoana. Scopul acestei scrisori este să-i ajute să se întărească în
credinţă și să-i încurajeze ca, în ciuda persecuţiilor, să se poarte într-un chip demn de persoana şi
lucrarea Mântuitorului.
În primele versete (v. 1-12) din capitolul întâi, apostolul Petru vorbește despre siguranţa și speranţa
pe care o are un credincios, chiar în mijlocul suferinţei, speranţă care poate să își primească împlinirea
numai dacă ei umblă în sfinţenie (1:13-25).
Sfinţenia este imperativul și chemarea lui Dumnezeu pentru noi (v.13-17), fiind rezultatul lucrării
răscumpărătoare a Domnului Isus Hristos (v.18-21). Aplicarea lucrării răscumpărătoare a lui Hristos,
în vederea mântuirii și sfinţirii noastre, se face în urma răspunsului personal dat, în baza lucrării
Duhului Sfânt („prin Duhul” v. 22) și a lucrării Cuvântului lui Dumnezeu („prin Cuvântul lui
Dumnezeu” v. 23-25).
În ce constă această lucrare a Cuvântului? Împreună cu Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu este
agentul nașterii din nou (v.22), adică este cel care lucrează (sensul figurat al termenului gr.
anagennao) în om ca „mintea să se schimbe astfel încât să trăiască o viaţă nouă și una conformă voii
lui Dumnezeu” (Strong, J., 1995, Enhanced Strong’s Lexicon. Woodside Bible Fellowship).
Acest fapt este posibil datorită calităţilor pe care le are Cuvântul lui Dumnezeu, și anume, acesta este
viu și rămâne în veac.

Pentru a explica această putere intrinsecă a Cuvântului, apostolul Petru folosește metafora
seminţei, care, pentru a putea rodi, trebuie să moară, iar apoi va putrezi (gr. phthartos, adică supus
stricăciunii). La polul opus, Cuvântul lui Dumnezeu nu va putrezi (gr. aphthartos, „incoruptibil”,
„nemuritor”, „fără a răspunde la corupţie sau decădere”), așa cum este și moștenirea primită în
urma nașterii din nou, fiind descrisă ca nestricăcioasă (1:4 – este folosit același cuvânt).
Ceea ce conturează foarte clar ideea că acest Cuvânt este viu și rămâne în veac, cu alte cuvinte,
natura și lucrarea acestuia este eternă. O altă metaforă folosită în acest text este aceea a ierbii (v.24),
prin intermediul căreia autorul epistolei subliniază, în contrast cu eternitatea Cuvântului lui
Dumnezeu, faptul că fiecare fiinţă de pe pământ este trecătoare. După care, pentru a doua oară, se
repetă expresia „rămâne în veac”, cu referire la Cuvântul lui Dumnezeu.
Autorul epistolei către Evrei (4:12) adaugă o altă metaforă prin care este descrisă lucrarea Cuvântului
lui Dumnezeu, și anume sabia, o referire specială la puterea sa judiciară. Sfânta Scriptură condamnă
în noi aspecte care sunt rele, pentru a ne face neprihăniţi și sfinţi. Acest fapt este posibil datorită
capacităţii Cuvântului lui Dumnezeu, împreună cu lucrarea Duhului Sfânt, de a pătrunde în aspectele
cele mai intime și ascunse ale fiinţei omului.
Aplicaţii practice:
- Biblia nu este la fel ca orice carte din lumea aceasta, ci are o natură distinctă și putere de
transformare inconfundabilă.
- Cu toate că Biblia, în natura sa, nu-L înlocuiește pe Dumnezeu, ci Îl descoperă pe El, ea este diferită
de condiţia în care se află fiinţa umană. Noi suntem trecători dar Cuvântul lui Dumnezeu are un mesaj
etern. Iar, datorită acestui fapt, Biblia poate transforma mortalitatea din noi în viaţă veșnică, astfel că
acceptarea și ascultarea de mesajul transmis prin Sfintele Scripturi aduce beneficii personale eterne.
- Cuvântul lui Dumnezeu este cel care lucrează nașterea din nou în cel păcătos.
- Nicio altă metodă sau vreun mijloc de evanghelizare nu poate să substituie lucrarea Cuvântului și
lucrarea Duhului Sfânt în transformarea iniţială și fundamentală a păcătosului. Orice strategie sau
metodă de evanghelizare trebuie să încorporeze comunicarea Cuvântului ca o parte esenţială.
- Sfinţirea celui credincios este lucrată în mod continuu prin Cuvântul lui Dumnezeu.
- Mesajul acestei cărţi nu este folositor doar pentru convertirea păcătosului, ci prin cunoașterea,
acceptarea și ascultarea de acest mesaj credinciosul este schimbat în mod continuu. Biblia are
putere de convertire, dar și putere de sfinţire.
Sugestii practice:
1. Meditează la modul în care Cuvântul lui Dumnezeu a lucrat la convertirea ta.
2. Evaluează modul în care folosești Cuvântul lui Dumnezeu în evanghelizarea personală.
3. Evaluează, împreună cu ceilalţi, modul în care strategiile de evanghelizare și misiune ale bisericii
folosesc Cuvântul lui Dumnezeu.
4. Notează aspecte din viaţa ta care au fost schimbate, după momentul convertirii, în urma studierii
Cuvântului lui Dumnezeu sau ascultării mesajului predicat.
Întrebări de discuţii:
Care este chemarea lui Dumnezeu pentru cel credincios?
Ce a făcut Domnul Isus pentru a ne asigura mântuirea?
Cum poate ajunge un om păcătos să fie transformat?
Care este motivul pentru care un credincios care citește Biblia poate să nu fie schimbat în anumite
domenii ale vieţii de mesajul acesta?

