Motive de
RUGĂCIUNE

Anunturi
MARTIE - luna reînnoirii spirituale: în
fiecare duminică, de la ora 18:00. Invitațiile la
acest eveniment se găsesc la standul de cărți din
holul bisericii. Vă așteptăm!
Post (săptămânal) și rugăciune (zilnică). În
luna reînnoirii spirituale suntem provocați cu
toții să susținem prin post și rugăciune, lucrarea
de mărturisire și de evanghelizare a bisericii
noastre.
Îi urăm un bun venit pe lume lui Rareș, născut
în familia Pașcălău Gheorghe și Ana. Dumnezeu
să-l binecuvânteze!
Curs cateheză. Dacă ai decis să-ți predai viața
lui Hristos și vrei să mărturisești public acest
lucru prin botez, ești invitat la cursul de cateheză
care se desfășoară în fiecare duminică, la ora 9.
Binecuvântări copii: 15 martie, 12 aprilie. Vă
rugăm să trimiteți din timp, o copie după
certificatul de naștere al copilului, la adresa:
betelbaptist@gmail.com.
Proiect Moșnița. Prin harul Domnului,
săptămâna aceasta am primit certificatul de
urbanism pentru construirea lăcașului de cult și
a grădiniței creștine din Moșnița Nouă. În scopul
realizării acestui proiect frumos, în plicurile de
zeciuială ale membrilor bisericii a fost adăugat
un talon specific pentru susținerea financiară a
acestei lucrări. Mulțumim lui Dumnezeu pentru
onoarea pe care ne-o face să fim părtași cu El la
extinderea împărăției Sale.
Andrieș Florentina
Bodnaru Augustin
Ciobotă Anca
Ciupa Silvia
Crețu Elisabeta
Dănălache Fivi
Diaconița Alina

Drăgoi Andreea
Dumbrăvan Victoria
Guiu Lenuța
Icobescu Dorina
Ignat Rodica
Joldeș Gheorghe
Lele-Păsulă Alina

Pentru toate surorile și prietenele Bisericii Betel.
Domnul să le binecuvânteze cu tot ce are mai
bun și mai frumos!
Pentru copiii care urmează să fie aduși la
binecuvântare astăzi și în săptămânile care vor
urma. Fie ca Dumnezeu să-i ocrotească iar
părinților să le fie cel mai bun sfetnic în a-i crește
pentru Împărăția Lui.
Pentru serviciile de evanghelizare care vor avea
loc săptămâna viitoare la Nițchidorf și pentru
fratele pastor Ioan Bugnărug care va predica în
ziua de vineri, 13 martie.
Pentru stabilitatea țării, pentru pace și protecție
în interior și la granițe, de orice rău și de orice
duh de boală. Sursa noastră, ajutorul nostru,
puterea noastră, toate acestea vin de la
Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat pace, el nu ne-a
dat un duh de frică. Să ne încurajăm așadar unii
pe alții și să privim doar la Dumnezeu, deoarece
El este suveran. „Nu trebuie să te temi nici de
groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care
zboară ziua, nici de ciuma care umblă în
întuneric, nici de molima care bântuie ziua-n
amiaza mare.” Psalmul 91:5-6.

BISERICA
BAPTISTĂ
BETEL
Casa lui Dumnezeu.
O casă pentru inima ta.

DUMINICĂ
9:00 -9:50
10:00-10:20
10:30-12:30

18:00 - 20:00

Pentru cei implicați în lucrarea din Penitenciar.

La multi ani!
Mariescu Ioan
Mocuța Floarea
Morar Petru
Pleșa Margareta
Prejban Ioan
Radomir Carmen
Rascovici Marta

Șopț Ion
Sorescu Silvia
Stroia Domnica
Tanc Dănuț
Tărniceriu Lidia
Tuțac Abel
Vlădică Florin
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Rugăciune
Studiu biblic:
Alexandru Sala
Serviciu divin:
Corul de copii
Binecuvântare copii
Prezentare proiect Africa
Predică: Emanuel Lăpugean

Serviciu divin:
Corul Universității
“Emanuel”Oradea
Predică: Paul Negruț

MARTI
19:00-21:00
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SALUTUL BISERICII
BETEL ÎN 2020:
Căutați mai întâi

Seară de tineret:
Laudă & închinare
Predică: Ioan Bugnărug
“Adevăruri despre minciună”

Împărăția lui Dumnezeu
și neprihănirea Lui,
și toate aceste lucruri

JOI
19:00 - 20:30

Buletin duminical AN XXI

Rugăciune
Serviciu divin:
Fanfară
Predică: Alexandru Neagoe
“Miracolul rămășiței
credincioase”
( Amos 9:8-15)

vi se vor da pe deasupra.
Matei
6:33
La multi ani
binecuvantati
de Domnul, tuturor surorilor
si prietenelor Bisericii Betel!

STUDIU BIBLIC

pentru astăzi
IEHOVA RAFA:
Dumnezeul care vindecă
Text: Exod 15:22–27, Verset cheie: Exod 15:26
Ideea centrală: Izbăvirea lui Dumnezeu implică restaurarea, care dovedește atât intenția, cât și
suveranitatea lui Dumnezeu.
Scopul lecției: Să înțelegem că Dumnezeu este Suveran în orice situație de boală sau slăbiciune și
că El are la dispoziție capacitatea, resursele și mijloacele prin care poate aduce vindecare și
restaurare.
Explicații exegetice:
Expresia „Iehova Rafa” este folosită în Scriptură, în Exod 15:26, și este o combinație de termeni:
„Iehova”, care înseamnă Dumnezeul transcendent, care vine aproape, care stă alături, și „Rafa”, care
înseamnă „a restaura”, „a vindeca”, „a însănătoși”. Cuvântul rafa apare de aproximativ 65 de ori în
Scriptură și are întotdeauna sensul de a vindeca, a restaura, a însănătoși, cu referire la aspecte
fizice, morale sau spirituale. Expresia „Iehova Rafa” poate fi tradusă ca Dumnezeul care vindecă,
Dumnezeul care restaurează, Dumnezeul care redă sănătatea. Ca referințe generale avem: Ieremia
30:17; Ieremia 3:2; Isaia 61:1; Psalmul 103:3. Iehova Rafa este cel de-al doilea nume compus al lui
Dumnezeu (primul revelat este Iehova Iire) și se pare că există o progresie în revelarea planului lui
Dumnezeu, prin aceste nume: răscumpărarea (Iehova Iire), vindecarea (Iehova Rafa) etc.
Contextul în care apare expresia aceasta este din călătoria poporului Israel din Egipt spre Canaan.
După eliberarea din Egipt și trecerea Mării Roșii, poporul are nevoie de apă. Ajunge la Mara și, spre
surprinderea lor, apa este amară și nu poate fi băută. Pe fondul cârtirii poporului, Dumnezeu Își
demonstrează încă odată intenția de a le purta de grijă în călătorie și intervine prin vindecarea
apelor și binecuvântarea poporului cu apă bună. Dincolo de evenimentul acesta, vindecarea este
prezentată în Scriptură preponderent în contrast cu consecințele păcatului: pământul și apa sunt
atinse de blestem din pricina alegerilor greșite ale omului, relațiile umane sunt destrămate, trupul
omului este atins de boală, sufletul este cuprins de degradare; totul exprimă nevoia profundă de
vindecare, de restaurare și reabilitare.
1. Tipuri de vindecare prezentate în Scriptură
- vindecarea apelor (Exod cap. 15; 2 Împărați 2:21, 22; Ezechiel 47:8)
- vindecarea țării/pământului (2 Cronici 7:14)
- vindecarea fizică (Geneza 20:17 (fertilitatea), Matei 10:1, 8; Marcu 1:34)
- vindecare emoțională (Psalm 147:2, 3; Isaia 61:1–3; Luca 4:18)
- vindecare spirituală (Ieremia 3:22; Luca 8:36, 9:42; Isaia cap. 53)

2. Moduri de vindecare folosite de Dumnezeu în diverse situații
- vindecarea prin intervenția directă a lui Dumnezeu/a lui Hristos (Matei 8:3, 8:13, 8:14–15, 9:6–7);
- vindecarea prin contactul cu anumite persoane sau obiecte (2 Împărați 13:21; Marcu 5:27–29);
- vindecarea prin mijlocirea oamenilor lui Dumnezeu (Matei10:8; Fapte 3:6–8, 5:14–16, 14:8–10);
- vindecarea prin împlinirea unor ritualuri (2 Împărați 2:20–21, 5:14; Luca 17:11–14);
- vindecarea prin refacerea relației cu Dumnezeu (Fapte 9:17–18; Psalmii 32 și 51).
3. Elemente esențiale în procesul de vindecare
- ascultarea de Dumnezeu și de Cuvânt (Deuteronom 28:1–14; Ioan 8:32);
- pocăința și întoarcerea la Dumnezeu (Osea 6:1; 2 Cronici 7:13, 14);
- legământul lui Dumnezeu cu cei ce sunt ai Lui (1 Corinteni 11:23–30);
- rugăciunea și părtășia Bisericii (Iacov 5:14);
- sfințirea/separarea de păcat – cauza ultimă a îmbolnăvirii (Ioan 5:14).
4. Suveranitatea lui Dumnezeu în procesul vindecării
Pe parcursul Scripturii vedem că vindecarea aparține în integralitate lui Dumnezeu. Chiar și marii
oameni ai lui Dumnezeu au avut probleme de sănătate și nu s-au putut vindeca singuri, ci au înțeles
și au acceptat suveranitatea lui Dumnezeu cu privire la viața lor. Acest aspect mai demonstrează și
faptul că boala sau sănătatea nu sunt în ele însele un etalon al relației cu Dumnezeu. În Scriptură
găsim oameni sănătoși în trup care trăiesc în păcat (Ps. 73) și oameni sănătoși în credință, dar
bolnavi în trup. Ca dovadă că așa stau lucrurile, să observăm următoarele situații:
- Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a și murit (2 Împărați 13:14a);
- Apostolul Pavel a avut probleme de sănătate (2 Corinteni 12:9; Gal. 4:13);
- Timotei a avut probleme cu stomacul (1 Timotei 5:23);
- Trofim a fost bolnav (2 Timotei 4:20);
- Epafrodit a fost aproape de moarte (Filipeni 2:25–30) etc.
5. Progresia planului de vindecare pentru creație și umanitate
Cazurile prezentate anterior descoperă faptul că răscumpărarea aduce vindecare din punct de
vedere spiritual, dar nu are neapărat și întotdeauna efecte și în trupul acesta muritor. Vindecarea
completă, ca parte a restaurării fizice și duhovnicești, se va întâmpla doar atunci când vom fi în
trupul de slavă de care vom avea parte după înviere. La finalul istoriei întreaga creație va cunoaște
vindecarea: oameni noi, un cer nou și un pământ nou (2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:1).

