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Motive de 
RUGĂCIUNE

Anunturi,

Bulet in duminical AN XX I I Nr. 17|25 .04.2021

La multi ani!,

Întâlnire comitet prezbiteri și diaconi: luni, 

7 iunie, ora 19:00.

Curs de cateheză. Cei care au hotărât să Îl 

mărturisească pe Domnul Isus în apa 

botezului, precum și cei care doresc să 

cunoască mai multe despre credința creștină, 

sunt invitați la cursul de cateheză care se 

desfășoară în fiecare duminică, la ora 10:00, în 

sala de protocol a bisericii. 

Duminică, 20 iunie, va avea loc sărbătoarea 

coborârii Duhului Sfânt. În duminica 

respectivă nu se vor ține clasele de școală 

duminicală, întrucât serviciul divin va începe la 

ora 10.00

Belu Borozan Robert

Bengulescu Radmila

Bleotu Rareș

Gardari Lucian

Bușe Bosilca

Anisici Miriana

Agafiței Cor Amina

Bejinar Daniel

Pascu Lavinia

Ionel Georgeta

Groza Paul

Vidican Laviniu

Șușan Traian

Ianoșel Sorin

Moisa Avram 

Moț Ion

Timofte Adelina

Horvath Damian Iosif

Sperlea Gheorghe

Roman Reka

Lajos Claudia

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 
Înălțarea Domnului 
Închinare
Mesaj: Alexandru Neagoe  
„Mesajele înălțării”(Fapte 1)

DUMINICĂ

11:00-12:30 

10:00-10:50 Studiu biblic

JOI

Serviciu divin:   
Închinare, cor
Mesaj: Petru Bulica   
“Domnul Isus  este  viața 
noastră” (Efeseni 2:1-6) 
Cina Domnului

Serviciu divin: 
Închinare, cor
Mesaj: Daniel Maris

19:00 - 20:30 Întâlnire de tineret: 
Închinare
Mesaj:  Vlad Oara  
 „David - victoria este a 
Domnului”(1Samuel 17)

18:00 - 19:30 

MARTI

www.betel.ro

Biserica Betel

Biserica Baptista Nr. 1 Betel 
Marti mergem la Betel
Lantul de rugaciune Betel

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini astfel 

Legea lui Hristos.

SALUTUL BISERICII

Galateni 6:2

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII
Bulet in duminical AN XX I I|Nr. 23|06 .06.2021

Casa lui Dumnezeu

O casa pentru inima ta

Să ne rugăm pentru:

Rugăciune la Betel: marți și vineri, de la orele 

18:00; miercuri, de la ora 6 dimineața.

Pentru Institutul Teologic Baptist din 

București, care în perioada aceasta sărbătorește 

100 ani de activitate, dar și pentru toate instituțiile 

și persoanele implicate în educație, în cadrul 

Cultului Baptist din România

*Pentru susținerea în rugăciune a lucrării Bisericii

Betel precum și a celor aflați  în nevoi, vă puteți 

înscrie în grupul de rugăciune de pe Facebook  

Lanțul de rugăciune Betel.

Pentru cei bolnavi. 

-tratament și intervenții medicale adecvate

-întărirea credinței și o bună mărturie 

Pentru lucrarea de misiune de la sate, în mod 

special pentru bisericile care aparțin de Biserica 

Betel: Blajova, Chevereș, Folea, Nițchidorf, 

Voiteni. 

Pentru mai multă credință. Să ne ajute Dumnezeu 

să putem să ne încredem pe deplin în El, chiar și 

atunci când nu înțelegem de ce trecem prin 

anumite perioade sau situații.

- vindecare și recuperare deplină

Pentru o inimă slujitoare și plină de dragoste. Să ne 

punem pe deplin la dispoziția Domnului, să 

căutăm să Îl slujim din toată inima și să fim 

receptivi la nevoile semenilor.

-cei din jur (familie, personal medical)



STUDIU BIBLIC 6 iunie

VINOVĂȚIA: Petru versus Iuda
Text biblic: Matei 26:69-27.91

PETRU are profilul unui lider. În toate listele cu ucenici, el apare primul. A experimentat trăiri 

extraordinare alături de Domnul Isus însă a făcut și multe greșeli. 
IUDA a avut cele mai extraordinare privilegii spirituale. El a fost ales apostol, a fost în apropierea 

lui Hristos dar cu toate acestea, a falimentat teribil. L-a vândut pe Domnul Isus pentru 30 de 

arginți.

1. Încrederea în propriile lor puteri

Vinovăția este acel sentiment de remușcare, regret, rușine și durere, pe care cineva îl 

experimentează în urma unui faliment moral și spiritual.

Cauzele falimentelor din viața lui Petru și din cea a lui Iuda:

Noi trebuie să mergem la Domnul Isus Hristos. Lacrimile noastre trebuie să fie spălate în sângele 

Domnului. 

2. Comparația cu ceilalți
3. Iubirea de bani

Consecințele falimentelor spirituale

Atunci când cineva se simte vinovat în urma păcatului său, Duhul Sfânt vine și îl direcționează prin 

pocăință, spre crucea lui Hristos. De partea cealalta însă, Diavolul, care este acuzatorul, îl va 

povățui pe păcătos înspre mai mult păcat sau înspre izolare, depresie, deznădejde sau chiar 

sinucidere, spunându-i că pentru el nu mai există nici o șansă de iertare. 

Atât Petru cât și Iuda au simțit vinovăția, însă răspunsul lor, reacția lor la această vinovăție a fost 

diferită. Mulți oameni păcătuiesc crezând că dacă fac lucrul nepermis, acela le va aduce fericirea. 

Dar câștigul pe care păcatul îl aduce ajunge să fie cea mai mare pricină de tortură pentru omul în 

cauză. 

Acestea sunt multiple însă apăsarea vinovăției este una dintre cele mai mari. Sentimentul de 

vinovăție este un dar de la Dumnezeu, conștientizarea păcatului este un har primit din partea 

Domnului, însă modul în care cineva răspunde, gestionează vinovăția, face diferența. 

C. Împreună cu alți creștini

Este subliniat faptul că Cina Domnului este o masă comună. În Faptele Apostolilor 20:7, ucenicii se 
adunau pentru frângerea pâinii, nu o făcea fiecare singur acasă. Când se adunau, se așteptau unii pe 
alții (1Corinteni 11:33) și mâncau din aceeași pâine, simbolizând faptul că sunt parte din același trup 
(1Corinteni 10:17). Nu putem avea o relație cu Dumnezeu fără să avem și unii cu alții. Cina Domnului 
întărește relația credinciosului cu Dumnezeu și cu alți creștini. Este bine să se facă cât mai des, dând 
ocazia credincioșilor să își evalueze viața, relația cu Hristos și unii cu alții. Biblia spune că fiecare 
trebuie să se examineze pe sine însuși și așa să se apropie de Cina Domnului.

Cum luăm Cina Domnului?

A. Este o aducere aminte

Însemnătatea Cinei Domnului

B. Este o proclamare

Cina Domnului a fost instituită de Isus Hristos, care ne-a îndemnat să facem acest lucru până la 
revenirea Sa (1 Corinteni 11:23-25). Mâncăm pâinea în amintirea trupului lui Hristos care s-a frânt 
pentru noi și bem vinul în amintirea sângelui Său vărsat în folosul nostru. Comemorăm astfel, 
moartea Domnului Isus pe cruce. Moartea Domnului Isus Hristos a făcut posibil noul legământ cu 
Dumnezeu (Evrei 9:16), pentru că sângele Lui a fost vărsat pentru îndepărtarea păcatelor noastre 
(Efeseni 1:7).

Nu o putem face în chip nevrednic (1Corinteni 11:27-29), cu lipsă de reverență, pentru că ar fi o jignire 
față de suferințele Domnului, tortura fizică și batjocura de care a avut parte în locul nostru, precum și 
de tortura spirituală, sufletească („Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”, 
Matei 27:46b). El nu a meritat acest lucru, dar a ales să ia asupra Lui pedeapsa pe care o merităm noi și, 
astfel, să ne elibereze de sub puterea păcatului și stăpânirea Diavolului și să ne refacă relația cu 
Dumnezeu Tatăl. Dacă ne apropiem de Cina Domnului în chip nevrednic ne facem vinovați de trupul 
și sângele Domnului și ne bem osânda, aducând judecata și condamnarea lui Dumnezeu asupra 
noastră (1 Corinteni 11:27-29). Dacă luăm cu ușurință și superficialitate acest sacrament, ne situăm în 
aceeași categorie cu cei care L-au batjocorit și răstignit.

B. Auto-examinare

C. Înseamnă comuniuneCina Domnului este o împărtășire în trupul și sângele lui Isus Hristos, 
accentuând și comuniunea credincioșilor unii cu alții. (1 Corinteni 10:16-17).

Trebuie să reflectăm asupra situației noastre spirituale (1 Corinteni 11:28). Trăim într-o manieră care 
reflectă apreciere față de jertfa lui Isus? Aceasta se face prin acceptarea harului Său în viața noastră (2 
Corinteni 5:18-6:1) și prin a ne trăi viața pentru Isus, care a murit pentru noi (2 Corinteni 5:14-15; 
Galateni 2:20). În contrast, dacă ne trăim viața în păcat cu bună știință, asta înseamnă să călcăm în 
picioare pe Fiul lui Dumnezeu, să considerăm ca nimica sângele prin care am fost spălați și să 
insultăm Duhul harului (Evrei 10:26-29). Atunci când păcătuim cu bună știință și refuzăm să ne 
schimbăm, Îl răstignim din nou pentru noi înșine pe Fiul lui Dumnezeu și Îl facem de ocară (Evrei 
6:4-6). Într-un fel, Cina Domnului este ceva intim între creștin și Dumnezeu, un timp de reflectare 
asupra trecutul său și rezolvare a lucrurilor pentru un viitor curat.

A. Cu reverență

Ne proclamăm credința în eficiența sacrificiului Domnului (1Corinteni 11:26), în faptul că moartea Sa 
înseamnă spălarea și iertarea păcatelor noastre. Ne proclamăm, de asemenea, credința în revenirea 
Domnului. 1Corinteni 11:26 spune că trebuie să comemorăm Cina Domnului până la întoarcerea Sa, 
deci o facem ca o anticipare a celei de a doua veniri a Sale pe pământ.

CINA DOMNULUI
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