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Motive de 
RUGACIUNE

Savcovici Radoslav

Vicaș Titus
Zghimbe Anamaria

Popa Margareta

Tudoran Marina

Bud Vasile

Ciupe Ovidiu
Dănălache Lavinia

Icobescu Daniel
Enășoni Beatrice

Mic Clara
Pașca Viorica

Pătălău Ovidiu

Bugariu Cosmina

Pașcalău Ana

Bottscheller Nicolae

Dobrean Ion

Cealacu Ionela

Lupu Ana

Cea mai tânără familie a Bisericii Betel - familia 
Anton Florin și Eunice. Oficierea cununiei 
religioase a celor doi a avut loc ieri, la Biserica 
Betel. Dorim ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și 
să-i facă o binecuvântare pentru mulţi!

Ședinţă comitet prezbiteri & diaconi - luni, 5 
august, ora 19:00.

Rugăciunea pentru familii care se desfășoară 
în cadrul  serviciilor divine de joi, se va relua în 
luna septembrie.

Nunti 2019 

25 august, ora 13:30, Biserica Betel

1 septembrie, ora 14:00, Biserica Betel

Colectă specială pentru susţinerea lucrării 
misionare din Oltenia - la sfârșitul serviciului 
divin din această dimineaţă.

Înscrierile pentru cursul de cateheză care va 
începe în luna septembrie, se pot face la oricare 
dintre fraţii pastori.

17 august, ora 13:00, Biserica Betel

David Sarafincean și Flori Pătășan

Binecuvântări copii - duminică, 11 august, în 
cadrul serviciului divin de dimineaţă. Părinţii 
sunt rugaţi să trimită din timp, o copie după 
certificatul de naștere al copilului.

Adrian Dănălache și Fivi Cioancă

Teodor Mercea Jr și Alina Farkaș

Cosmin Agafiţei și Amina Cor
22 septembrie, ora 14:00, Satchinez

Joi

11:00-12:30  Serviciu divin:

   Cina Domnului

18:00 - 20:00  Serviciu divin:

   Prezentare tabără misiune Oltenia

9:00  -  9:50  Rugăciune 

   Fanfara

   Predică - pastor Ioan Bugnărug

   Serviciu divin:

    

   Cor

10:00-10:50  Studiu biblic - Gabriel Berce

19:00 - 20:30  Rugăciune

   Predică - pastor Ioan Bugnărug

   Predică - pastor Petru Bulica

   Fanfară

Duminica 
  

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 - “Pace. Venim cu un mesaj mai 
urgent și o nevoie de rugăciune. Dumnezeul 
nostru e MARE și face MARI minuni: Prin harul 
Lui, rugăciunile voastre și ale noastre au fost 
ascultate. Zilele acestea s-a oprit înscrierea 
pentru postul de profesor de informatică și avem 
8 dosare. În acest weekend ne dorim să ţinem un 
interviu de cunoaștere cu fiecare dintre ei și un 
scurt test tehnic. Recunoaștem că până acum nu 
am mai fost într-o asemenea situaţie și numai 
Dumnezeu ne poate da cuvinte, înţelepciune și 
pricepere. Avem nevoie de un om integru, plin de 
rabdare și dragoste pt copii dar și cu putere de a 
rezista tentaţiei de a fura (pentru că va trebui să 
aibă grijă de multe echipamente scumpe). El e cel 
care cunoaște inimile oamenilor și ne dorim ca El 
să ne arate cine este cel mai potrivit pentru acest 
post. Mulţumim că vă veţi ruga și Domnul va face 
lucruri mari! “ Andrei si Giorgiana

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

Pentru Vasilica Ienci (arsuri), 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 Oltenia și pentru toţi credincioșii care 
misionează în zona Olteniei. Ne rugăm în mod 
special, pentru echipa de misionari ai Bisericii 
Betel care în perioada 5-10 august, va sluji 
copiilor și comunităţii din comuna Corbu.

“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

ÎNŢELEGREA SFINTEI SCRIPTURI
 Fapte 8:26-40, 2 Pet.1:20-21  

Scop: Să ne conștientizeze de nevoia de a interpreta Biblia corect și în părtășia sfinţilor.   

Naraţiunea prezentă (Fapte 8:26-40) surprinde tranziţia predicării Evangheliei de la comunităţile 
strict iudaice către cele ale neamurilor (cf. Fapte 1:8). Etiopia era văzută de populaţiile 
mediteraneene, printre care și Israel, ca fiind plasată la marginea lumii cunoscute (ex. Homer, 
Odiseea 1.23). Venirea etiopianului la Ierusalim, „ca să se închine” (8:27), poate fi interpretată ca un 
început al împlinirii profeţiei din Ps. 68:31: „Etiopia aleargă cu mâinile întinse spre Dumnezeu.” Cel 
mai probabil, demnitarul este un convertit la iudaism („prozelit”) sau este în proces de convertire 
(un așa-numit „prozelit al porţii”). Marginile pământului Îl caută pe Dumnezeu, iar Evanghelia Fiului 
lui Dumnezeu trebuie să ajungă „până la marginile pământului” (1:8).  

Putem să considerăm că deţinerea privată a unor copii ale Vechiului Testament era pe atunci ceva rar 
– copiile erau scumpe și greu de obţinut. Faptul că etiopianul deţine o copie, dar mai ales faptul că o 
citește pe drum, în disconfortul unui car în mișcare (dificultatea citirii se vede din faptul că citea cu 
glas tare; 8:30), arată setea acestuia după Cuvântul lui Dumnezeu (8:28). Dar, deși este însetat după 
Cuvânt, înţelegerea Cuvântului îi este foarte limitată. După cum el însuși admite, are nevoie de „un 
ghid” care să-i tălmăcească textul sacru (8:30-31). Demnitarul are înţelepciunea de a ști cât pricepe și 
cât nu (8:31). Nu este suficient să ne dorim să studiem Scriptura; trebuie să ne propunem să o 
înţelegem corect.  

Ideea centrală: Înţelegerea corectă a Scripturii este centrată în Isus Hristos, iluminată de Duhul Sfânt 
și vizibilă în procesul sfinţirii noastre.  

Filip ajunge la punctul de întâlnire cu demnitarul etiopian tocmai pentru că se lasă condus de îngerul 
Domnului și de Duhul Sfânt (8:26, 29). Despre Filip știm că era „[plin] de Duhul Sfânt şi înţelepciune” 
(Fapte 6:3), că era călăuzit de Duhul (8:29) și că era un propovăduitor al Cuvântului, asta însemnând 
că Îl predica pe Hristos (8:4-5). Or etiopianul are nevoie tocmai de o citire a Vechiului Testament 
iluminată de Duhul, care să îl conducă la Hristos, la o întâlnire mântuitoare cu Hristos și la o relaţie 
transformatoare după chipul lui Hristos. Căci aceasta este citirea corectă a Scripturilor (ex. 2 Cor. 
3:12-18). Mai mult, la fel ca în cazul etiopianului, pentru a ajunge la o înţelegere corectă a Scripturilor, 
trebuie să o studiem (și) alături de alţi creștini – oameni născuţi din nou, conduși de Duhul lui 
Dumnezeu. 

Explicaţii contextuale și exegetice:  

Aplicaţii:  

Pasajul citit de etiopian, Isaia 52:13-53:12 sau „Imnul Robului care suferă”, îi creează lui Filip cadrul 
ideal de a-L predica pe Hristos (8:35): venirea lui Hristos în lume ca împlinire a Vechiului Testament, 
patimile și moartea Sa, învierea, înălţarea și revenirea Sa glorioasă pentru judecată – totul culminând 
cu apelul la pocăinţă (cf. Fapte 2:22-36; 3:12-26; 4:8-12; 7:2-25; 13:16-41). O înţelegere corectă a 
Scripturii are în centrul ei Evanghelia Fiului lui Dumnezeu. Botezul credinţei trebuie să fi fost un 
subiect atins în predica lui Filip, iar reacţia etiopianului este imediată, acesta solicitând botezul la 
prima ocazie ivită (8:36). Mărturisirea de credinţă este una dreaptă (8:37), prin urmare botezul are 
loc de îndată (8:38). O înţelegere corectă a Scripturii este esenţială pentru un crez creștin autentic.  
Cerând botezul, demnitarul etiopian nu se mulţumește cu o înţelegere teoretică a Scripturii. Ceea ce 
cunoaște este pus cu grabă în practică (8:35-38). Scriptura ne-a fost dată nu pentru a ne îmbogăţi 
cunoștinţele, ci pentru a ne transforma vieţile: scopul ei este transformarea, nu informarea (cf. 2 Tim. 
3:16). Astfel, înţelegerea corectă a Scripturii implică punerea ei în practică sau trăirea ei zilnică.  

În scrierile lui Luca, „bucuria” devine un fel de garant al autenticităţii experienţei, un semn imediat al 
prezenţei și al lucrării Duhului (ex. Fapte 8:8; 13:52). Bucuria demnitarului etiopian (8:39) este semnul 
experienţei autentice; iar la baza acestei experienţe produse de Duhul stă predicarea Cuvântului lui 
Hristos. Autenticitatea experienţelor personale poate fi evaluată printr-o cunoaștere profundă și o 
înţelegere corectă a Scripturii.  

3) Cum procedaţi atunci când auziţi de la amvonul bisericii texte biblice interpretate eronat? 
Abordaţi persoana care a comis eroarea, „spunându-i adevărul în dragoste” (Efes. 4:15); sau ignoraţi 
situaţia, mai ales dacă nu a fost atins un crez central al creștinismului? Care este abordarea optimă?  

1) Organizaţi cu biserica un curs introductiv de interpretare biblică. Cursul vă poate ajuta să 
deprindeţi acele metode de interpretare care să faciliteze înţelesul textului biblic.  

2) Cum procedaţi atunci când daţi peste texte biblice pe care nu le înţelegeţi? La cine apelaţi pentru 
lămuriri? Aveţi un exemplu  – un text pe care nu l-aţi înţeles, dar care v-a fost tălmăcit de altcineva? 

2) Înţelegerea corectă a Scripturilor este cea iluminată de Duhul, care conduce la Hristos: la o 
întâlnire mântuitoare cu El și la o relaţie transformatoare după chipul Lui. 

5) O înţelegere corectă a Scripturii este esenţială pentru formarea unui crez creștin autentic sau a 
unei doctrine corecte. 
6) Înţelegerea corectă a Scripturii implică punerea ei în practică în trăirea noastră de zi cu zi.  

2) Deveniţi parte a unui grup mic de studiu. Astfel, veţi putea citi Biblia în dialog cu fraţi de credinţă, 
învăţând unii de la alţii (Col. 3:16). 

Întrebări pentru discuţii: 

4) Care sunt resursele pe care le folosiţi, pentru a obţine o mai bună înţelegere a Scripturii? Cum 
decideţi ce comentarii biblice consultaţi sau ce cărţi creștine citiţi, având în vedere că unele scrieri 
accesibile pe piaţa românească conţin crezuri și învăţături nebiblice? 

4) Uneori, pentru a ajunge la o înţelegere corectă a Scripturilor, trebuie să o studiem alături de alţi 
creștini – oameni născuţi din nou, conduși de Duhul lui Dumnezeu și care au chemarea și calificarea 
de a da învăţătură. 

1) Evaluaţi-vă singuri setea după Cuvânt: când aţi citit ultima oară Biblia cu efort, în locuri sau 
contexte incomode?  

1) Nu este suficient să ne dorim să studiem Scriptura; trebuie să ne propunem să o înţelegem corect. 

3) O înţelegere corectă a Scripturii are în centrul ei Evanghelia Fiului lui Dumnezeu. 

7) Doar printr-o cunoaștere profundă și o înţelegere corectă a Scripturii putem discerne 
autenticitatea experienţelor personale. 

Sugestii practice:  
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