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Anunturi,

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

  Închinare, mesaj: 

  „Secrete ale unei vieți

  “Îndoiala” (Judecători 6)

   semnificația vinului” 

  Cina Domnului 

17:30 - 19:00 Serviciu divin: 
  Închinare, mesaj: 

  împlinite (II)” (Psalmul 16)

DUMINICĂ 

10:00-10:50 Studiu biblic:

11:00-12:15 Serviciu divin:

  PETRU BULICA

  LAVINIU VIDICAN

  „Cina Domnului -

  (Matei 26:26-29)

  ALEXANDRU NEAGOE

  zdrobirea” (Luca 22:54-62)

18:00 - 19:30 Seară de tineret:

  Închinare, mesaj: 

  ALEXANDRU NEAGOE

MARTI  

  „Avraam, prietenul lui
   Dumnezeu” (Gen. 18:16-33)

18:00 - 19:15 Serviciu divin: 

JOI    

  Închinare, mesaj: 

  IOAN BUGNĂRUG
  „Experiența Crucii:

Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini 

astfel Legea lui Hristos.

Galateni 6:2

Salutul bisericii 

pentru anul 2021
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La multi ani!,

Pentru cei bolnavi:

- Cotta Avram
- Badea Florica

- Crețu Gheorghe

-tratament și intervenții medicale adecvate

- Jivan Lucreția

-cei din jur (familie, personal medical)

- vindecare și recuperare deplină

-întărirea credinței și o bună mărturie 

- Gherghina Doina

- Oprea Silvia

- Dida Puișor și soția Irina

- Jurca Nelu și soția Lili

- Perneac Teofil

- Vicaș Vetuța

-cei sănătoși: să-și folosească resursele spre slava lui 
Dumnezeu și ajutorarea celor în nevoi

Îi mulțumim Domnului pentru răspunsurile 
pozitive în ceea ce privește starea de sănătate a 
persoanelor bolnave pentru care ne-am rugat în 
ultima perioadă. Ne rugăm ca El să lucreze în 
continuare în viețile lor, să le aducă vindecare și 
recuperare deplină.

- Stoica Florin și Adriana

- Janai Tiberiu și soția Ofelia

- Damșe Nicu (tatăl și fiul)

Ne rugăm pentru:

- Crăciun Livia

- Pașca Ludmila și fiica sa, Eugenia-Ruth

Iocșa Moise 

Lucuța Deia

Covaci Florian

Avram Samfira

Boteanu Corina

Costea Zemora

Chirileanu Ileana

Ile Flore

Alba Rodica

Ile Ioan Marius Vochescu Alina

Popescu Steluța

Pobega Ioan

Marinescu Florica

Oală Florica

Toma Lidia

Musteți Lenuța Vichentie Florin

Decese. Au trecut la Domnul Dida Izabela și Șopț 
Ioan. Înmormântările au avut loc săptămâna 
trecută. Dumnezeu să mângâie familiile îndoliate.

Botez nou-testamentar - 18 aprilie, ora 10:00.

3,5% din impozitul pe venit. Dacă doriți să 
direcționați 3,5% din impozitul pe venit bisericii 
noastre, vă rugăm să completaţi declarația 230 și s-
o predați la biserică până în data de 20 mai. 
Formularul se găsește la biserică precum și pe site-
ul bisericii, www.betel.ro. Vă mulțumim!

Transferuri. Cei care au depus cerere de transfer 
sau reprimire în biserica noastră, sunt invitați 
luni, 5 aprilie, ora 19:00, la o scurtă întrevedere cu 
membrii comitetului bisericii.

Calendare și manuale de studiu biblic. La 
standul de cărți din holul bisericii, se găsesc 
calendare și manuale de studiu biblic care vă sunt 
oferite GRATUIT. 

Ieri a avut loc cununia civilă a lui Claudiu Cornea 
(Betel) cu Florina Străin (Gârbovăț.). Domnul să-i 
binecuvânteze!

Ședință comitet prezbiteri & diaconi: luni,5 
aprilie, ora 18:00.

 



STUDIU BIBLIC 4 aprilie

ÎNDOIALA
Text: Judecători 6

Atunci când un credincios manifestă îndoială, ea are anumite cauze care o provoacă. Ne vom uita în viața lui 
Israel și a lui Ghedeon, ca să vedem cauzele care au dus la îndoială.

După prorocul trimis de Dumnezeu a venit Îngerul Domnului care l-a abordat pe Ghedeon. Acesta l-a asigurat 
pe Ghedeon de prezența lui Dumnezeu. Reacția lui Ghedeon a fost negarea acestei prezențe. Ghedeon arată 
lipsă de cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a promis că, dacă vor asculta de El, vor fi 
binecuvântați în țara lor. Pământul va rodi, vor avea pace în țară, dușmanii vor fi alungați, vor crește și se vor 
înmulți, Domnul va fi în mijlocul lor.  Dar dacă nu vor asculta de El, atunci pământul nu le va rodul, toată 
natura va fi împotriva lor, vor suferi de foame și vor fi împrăștiați printre popoare. Ghedeon trebuia să cunoască 
aceste lucruri și să vadă că, dacă ei erau apăsați de către madianiți era din cauza neascultării lor. Îndoiala vine 
din necunoașterea lui Dumnezeu și a Cuvântului Său. Ea este un sentiment de nesiguranță, de neîncredere care 
vine din faptul că omul nu cunoaște ceea ce Dumnezeu a spus. 
3. Îndoiala vine din cauza lipsei de încredere în Cuvântul lui Dumnezeu (vs. 14, 16) 

După moartea lui Iosua generația care s-a ridicat a căzut rapid în idolatrie, părăsind pe Domnul (Jud. 3:10–14). 
Israel a continuat să nu asculte de Cuvântul lui Dumnezeu, iar urmarea a fost faptul că Domnul i-a dat în 
mâinile lui Madian timp de șapte ani. Poporul l-a înlocuit repede pe Dumnezeu cu idolii celorlalte popoare. 
Neascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu a dus în timp la necunoașterea lui Dumnezeu și puterii Lui. Din cauza 
aceasta, poporul a ajuns fără putere din punct de vedere spiritual. Îndepărtarea de Dumnezeu a dus la îndoiala 
că El i-ar putea ajuta. 

Ideea centrală: Credinciosul trebuie să vadă care sunt cauzele îndoielii pocăindu-se de compromisul cu 
lumea, cunoscând puterea lui Dumnezeu, scopul și prezența Lui.

Cartea Judecători arată o perioadă neagră din istoria lui Israel. Domnul s-a arătat lui Ghedeon, pe care l-a 
chemat să elibereze poporul, dar Ghedeon n-a fost ușor de urnit din cauza îndoielilor lui. El avea îndoieli cu 
privire la capacitățile lui și avea îndoieli cu privire la ajutorul lui Dumnezeu. În această lecție vom analiza felul 
în care Dumnezeu l-a ajutat să-și depășească îndoiala.

2. Îndoiala vine din cauza lipsei de cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu (v. 13)

Scopul lecției: Să ne motiveze să descoperim care sunt cauzele îndoielii din viața noastră și să vedem care sunt 
mijloacele prin care o putem învinge.

1. Îndoiala vine din cauza neascultării de Cuvântul lui Dumnezeu (v. 10)

În versetele 14 și 16 Domnul îi dă lui Ghedeon o poruncă și o asigurare. Porunca de a fi conducătorul lui Israel în 
alungarea lui Madian și asigurarea că Domnul Însuși va fi cu el. Aceste cuvinte vin chiar din gura Domnului. 
Îngerul Domnului care i se arată nu era orice înger. Evreii credeau că dacă-L văd, vor muri, pentru că asociau 
acest Înger cu prezența lui Dumnezeu. Mesajul era cât se poate de clar, însă Ghedeon este plin de îndoială. El se 
îndoiește de puterea pe care o are și de prezența lui Dumnezeu. De aceea cere un semn. Semnele cerute de 
Ghedeon arată faptul că el se îndoia de realitatea chemării lui. Chiar și după ce Ghedeon trece la fapte, îndoiala 
rămâne în inima lui. De aceea cere de două ori semnul cu lâna. Domnul îl pune să meargă în tabăra madianită, 
unde va auzi povestit acel vis în care era vorba despre el. Abia atunci Ghedeon scapă de îndoiala că va reuși în 
misiunea pe care i-a dat-o Domnul.

I. Cauzele îndoielii

Viziunea lui Ghedeon pentru viața lui a fost una destul de limitată. Ea se limita la supraviețuire. Domnul i Se 
descoperă arătându-i un plan măreț pentru viața lui, acela de a fi conducătorul lui Israel. Imaginea lui despre 
sine era limitată. Nu se vedea în stare să facă prea multe, dar Domnul îl numește viteaz. Deși la acel moment 
nu era prea viteaz, Domnul Se uită la el prin prisma a ceea ce putea deveni. Îndoiala poate veni și din 
neclaritatea scopului pe care-l avem în viață. Dumnezeu are un scop cu viața noastră și, dacă suntem interesați 
de el, îl putem afla. Credincioșii care își trăiesc viața fără scop riscă să cadă ușor pradă îndoielilor. 

Îndoiala lui Ghedeon avea ca sursă incapacitatea lui. El se vedea neînsemnat și provenind dintr-o familie 
neînsemnată. Uitându-se la el, Ghedeon nu se vedea capabil să fie conducătorul lui Israel într-o asemenea 
situație. Domnul i s-a arătat și l-a asigurat de ceea ce este cel mai important pentru o asemenea lucrare, 
prezența Lui. Într-o astfel de situație nu mai conta cum se considera el, nu mai conta cât de neînsemnată era 
familia lui în Israel. Prezența lui Dumnezeu în viața lui era tot ce avea nevoie pentru a ieși din starea mediocră 
în care era și a păși spre măreția la care-l chema Domnul. Oricât de puternici sau de slabi am fi, oricât de multe 
sau puține resurse am avea, ceea ce contează în viața noastră este prezența lui Dumnezeu. Samson a fost cel 
mai puternic om, dar, atunci când Domnul S-a depărtat de la el, a fost un om obișnuit.

1. Învingem îndoiala pocăindu-ne de compromisul cu lumea
Prin îmbrățișarea idolatriei, Israel a dat mâna cu lumea. Adoptarea idolatriei arăta neîncrederea lor în relația 
cu Dumnezeu. Este posibil ca Dumnezeu să nu le fi răspuns la dorințe, iar lucrul acesta i-a făcut să alerge rapid 
la alți dumnezei. A ne încrede în Dumnezeu înseamnă a ne pocăi de încercarea de a-L folosi pentru propria 
agendă. Încrederea în Dumnezeu înseamnă a supune scopul nostru scopului Său.

3. Învingem îndoiala cunoscând scopul Său pentru viața noastră

Nu este bine ca îndoiala să se cuibărească în viața noastră. Ea ne va împiedica să avansăm în viața de credință. 
Acel „oare” pus de Satan în mintea Evei a costat cumplit lumea întreagă. Noi trebuie să scăpăm de îndoielile 
nesănătoase pe care Satan ni le pune în minte. Cum putem face lucrul acesta?

2. Învingem îndoiala cunoscând puterea lui Dumnezeu

4. Învingem îndoiala recunoscând prezența Lui Dumnezeu în viața noastră (vs. 12, 16)

Prorocul trimis de Dumnezeu avea și menirea de a le aminti lucrările minunate ale lui Dumnezeu din istoria 
lor. El le amintește felul în care Dumnezeu i-a scos din Egipt, cum i-a așezat în țară. La începutul cărții 
Judecători (2:10) ni se spune că Israel n-a cunoscut pe Domnul, nici ce făcuse El pentru Israel. Această 
necunoaștere a istoriei i-a făcut să-L uite pe Domnul. Ghedeon se îndoia că acest Dumnezeu i-ar putea ajuta.

II. Cum învingem îndoiala?

Oh, iubire...ce mi-a fost dat să te găsesc, să te simt, să te observ. Tu nu ești limitată de timp, spațiu sau materie. 
Nu esti vizibilă, palpabilă. Ești doar cel mai credibil și puternic lucru existent. Ai mai multe nivele și nu te 
oprești doar la cel de familie, iubiți, soți, prieteni, parteneri, ci treci dincolo de capacitatea umană de a iubi, 
transcenzi orice minte ce ar încerca să te înțeleagă. Ești acolo, mereu acolo, în fiecare gest mic, făcut din inimă. 
Tu nu ești rănită, nu ești afectată, nu ești egoistă, răutăcioasă, și mai mult de atât, tu nu pieri, ești veșnică și 
neschimbătoare.

Îmi doresc să te descopăr tot mai mult în fiecare zi din viața mea și apoi în veșnicie. Nici nu o să îmi ajungă 
veșnicia să te înțeleg, dar nici nu va fi nevoie. Tu mă mângâi în orice durere, cruzime și nedreptate, îmi ștergi 
lacrimile și mă alinți până găsesc liniștea din nou. Tu mă însuflețești, îmi dai aripi să zbor către paradisul tău, 
paradisul la care visez să ajung. Nu am cuvinte să te descriu, nu am avut niciodată și nici nu o să am. Tot ce sper, 
e ca prin aceste rânduri, să îi molipsești și pe cei care le citesc. Bate la ușa inimii lor și stai acolo până îți vor 
deschide.                        Tania Neagoe

Datorită ție, văd totul diferit. Datorită ție și molipsirii tale, sunt capabilă la rândul meu, să iubesc 
dezinteresat, real, plin de compasiune. Datorită ție, sunt îndrăgostită de viață, oameni și lumea 
înconjurătoare. Tu mi-ai zdrobit orgoliul, mândria, egoul și îmi umpli inima, așa încât, sunt nevoită să te 
împrăștii încontinuu în jurul meu, căci nu mai am loc în mine. Mi-ai dat acea sclipire în ochi, în zâmbet și în 
gesturi, ce reflectă lumina orbitoare din lăuntrul meu.

Mângâiată de iubire…
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