Anunturi
Comitet prezbiteri și diaconi: luni, 22
noiembrie, ora 18:00.
Botez nou-testamentar: duminică, 28
noiembrie, dimineața.
Post și rugăciune. Membrii bisericii sunt
îndemnați să pună deoparte o zi pe
săptămână pentru post și rugăciune. Să
caute Fața Domnului și să se roage pentru
izbăvire de criza sanitară, politică și
spirituală prin care trece țara noastră.

ÎNTÂLNIRI PENTRU
TINERI ȘI PĂRINȚI
25 & 26 noiembrie
Dumnezeu – inamicul plăcerii?
O abordare biblică a dependențelor
Invitat: Mădălin Potoroacă
(Asociația „Eliberați de adevăr”, Sibiu)
Vineri, 26 noiembrie, orele 18:00-21:00
(sesiuni pentru părinți)
Sesiunea 1:
Cum să nu crești un dependent
Sesiunea 2:
Ce ai de făcut atunci când descoperi că
copilul tău este dependent?
Sâmbătă, 27 noiembrie, orele 10:0014:00 (sesiuni pentru tineri)
Sesiunea 3:
Plăcerea și Dumnezeu - Dușmani sau
prieteni?
Sesiunea 4:
Tehnologia - Calul troian al lui Satan?

Motive de
RUGACIUNE
Pentru bisericile misiune și pentru
misionari. Ne rugăm cu acest prilej și
pentru fratele pastor Ioan Bugnărug, care
astăzi va predica la Biserica Baptistă din
Voiteg (dimineața) și la Biserica Baptistă
din Nițchidorf (seara).
Pentru criza sanitară și politică cu care
se confruntă țara noastră. Ne smerim, ne
abatem de la rău, căutăm Fața Domnului și
ne rugăm pentru: salvarea vieților de la
moarte fizică și spirituală, pentru biruință
prin har și adevăr, asupra duhului de
învrăjbire; mijlocim pt. poporul român: cei
care iau decizii la nivel central și local, ca
aceștia să devină oameni preocupați sincer
de binele semenilor și de asemenea, cei care
sunt afectați de deciziile luate de cei aflați
în autoritate, să caute mai întâi Împărăția
lui Dumnezeu; toți creștinii să caute să
atingă standardele din 2 Tim. 2:23-26.
Dragoste. Fie ca modelul Domnului Isus
să ne fie mereu etalon în a fi plini de
dragoste pentru cei din jur, arătându-le
acest lucru în mod practic, prin implicare
activă în viețile lor.
Timpul personal de părtășie.Dumnezeu
să ne ajute să facem o prioritate din timpul
personal de părtășie și să ne conștientizeze
de importanța acestuia.
Familiile din România. Să ne rugăm
pentru păstrarea valorilor creștine în
definirea și instituirea familiei și oprirea
legilor care o afectează, pentru schimbarea
atmosferei spirituale din familii și pentru
ca prezența Duhului Sfânt să pătrundă în
fiecare casă și să atingă fiecare inimă.
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Casa lui Dumnezeu
O casa pentru inima ta
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DUMINICĂ
10:00-10:55
11:00-12:30

17:00 - 18:30

Studiu biblic pe grupe
Serviciu divin:
Închinare, cor
Prezentare Centrul “Areopagus”
Mesaj: Emanuel Lăpugean
Serviciu divin:
Închinare, cor
Mărturii candidați botez
Mesaj: Doug Markesbery
„O despărțire binecuvântată”
(Fapte 20:17-38)

MARTI
19:00 - 20:30

Seară de tineret:
Închinare
Mesaj: Petru Bulica
„Barnaba - Creștinul care
încurajează” (Fapte 9: 26-27)

JOI
19:00 - 20:30
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Marti mergem la Betel
Lantul de rugaciune Betel

tineretbetel
Biserica Betel

SALUTUL BISERICII
Purtaţi-vă sarcinile unii

Serviciu divin:
Închinare
Mărturii candidați botez
Mesaj: Laviniu Vidican

altora, şi veţi împlini astfel
Legea lui Hristos.
Galateni 6:2

STUDIU BIBLIC

14 noiembrie

VĂDUVIA DIN PERSPECTIVA BIBLICĂ
Text biblic: 1 Timotei 5:1–16

Atât în perioada Vechiului Testament, cât și a Noului Testament orfanii, văduvele și străinii erau
cele mai vulnerabile categorii sociale, datorită faptului că nu aveau parte de protecție familială și
socială, nu aveau resurse materiale pentru subzistență și erau expuse abuzurilor, exploatării și
sărăciei. Într-o lume în care păcatul a adus suferințe, necazuri și nedreptăți, Dumnezeu Își
descoperă slava nu doar prin atributele sfințeniei, omnipotenței, omniprezenței, atotștiinței,
suveranității și dreptății, ci și prin compasiunea și protecția față de persoanele vulnerabile.
Locul și rolul văduvelor în familie și biserică
Văduv sau văduvă este persoana căsătorită căreia i-a murit partenerul de viață. În contextul
societății de atunci, fără pensie sau protecție socială, o femeie rămasă văduvă era vulnerabilă atât
din punct de vedere material, cât și social. Biserica alcătuită din copii ai lui Dumnezeu nu putea
rămâne nepăsătoare față de situația acestor categorii de persoane pe care Dumnezeu Însuși se
angaja să le apere.
Clasificarea categoriilor de văduve și stabilirea responsabilităților
Apostolul Pavel identifică patru categorii de văduve: adevăratele văduve, văduvele care au
copii/nepoți, văduvele tinere și văduvele care s-au lepădat de credință.
Adevăratele văduve (5:3, 5, 9–10).
Văduvele din această categorie sunt înscrise în lista specială a celor care beneficiază de sprijinul
material din partea bisericii dar care trebuie să îndeplinească anumite condiții:
- Să fie trecute de vârsta de 60 de ani (v. 9);
- Să fi avut numai un singur soț (v. 9);
- Să fi crescut copii (v. 10);
- Să fi luat hotărârea de a rămâne singure până la moarte (v. 5);
- Să fie cunoscute pentru faptele bune (v. 10);
- Să fie cunoscute pentru ospitalitate (primitoare de oaspeți, v. 10);
- Să fie cunoscute pentru duhul de slujire (v. 10);
- Să-i fi ajutat pe cei aflați în necazuri/nevoi (v. 10);
- Să fie dedicate rugăciunii și postului (v. 5).
Femeile credincioase care îndeplinesc aceste condiții sunt trecute în categoria văduvelor
evlavioase care beneficiază de sprijin material din partea bisericii. La rândul lor, sunt implicate în
lucrările de slujire, iar prin post și rugăciune sunt implicate în luptele spirituale ale bisericii.

Văduvele în vârstă care au copii și nepoți (5:4, 8, 16)
După moartea soților, aceste văduve nu au rămas singure datorită faptului că au copii și/sau
nepoți. Apostolul Pavel precizează că locul acestor văduve este în mijlocul familiilor lor, cu rolul
de a continua să fie o mărturie vie a credincioșiei lor față de Domnul și față de familie. Mai mult,
prezența acestor văduve în familie oferă copiilor și nepoților posibilitatea de a se deprinde cu
evlavia și de a răsplăti eforturile depuse de părinți/bunici în creșterea lor.
Văduvele tinere (5:11–15)
Acestea sunt cele care și-au pierdut soții în anii tinereții. Apostolul Pavel afirmă că nici acestea nu
se califică pentru a fi înscrise pe lista văduvelor de care se îngrijește biserica, din mai multe
motive: riscul de a nu păstra până la capăt statutul de văduvă (v. 12) și riscul de a dezvolta un
comportament compromițător (v. 13). Pentru evitarea acestor riscuri, apostolul Pavel afirmă că
este indicat ca văduvele tinere să se mărite, să fie dedicate familiei și creșterii copiilor și să aibă o
bună mărturie cu privire la viața de credință. Biserica este chemată să încurajeze văduvele tinere
să își asume responsabilitatea de a-și continua viața de credință într-o nouă familie, pentru a
preveni pericolele unui comportament nepotrivit cu statutul de femeie evlavioasă.
Văduvele care s-au lepădat de credință (5:11–13)
Despre acestea apostolul Pavel spune că:
- pofta le desparte de Hristos și se căsătoresc cu bărbați necredincioși (v. 11);
- își încalcă jurământul de a rămâne lângă Domnul, fără să se mai căsătorească (v. 12);
- fiind scutite de poverile materiale, s-au deprins cu un comportament iresponsabil, leneș (v. 13);
- creează probleme în alte familii din cauza faptului că sunt bârfitoare (v. 13).
Biserica nu este obligată să asigure resurse materiale acestei categorii de văduve, din cauza
faptului că, prin modul lor de viață, au compromis mărturia Evangheliei și au provocat probleme
în alte familii. În asemenea cazuri, biserica este chemată să se roage pentru îndreptarea lor.
Dumnezeu este preocupat de protecția femeilor văduve în funcție de nevoile lor specifice. Slava
lui Dumnezeu este descoperită în biserică atunci când, în lumina Scripturii, femeile văduve își
găsesc locul și rolul potrivit în familie și biserică printr-un comportament evlavios și responsabil.
De asemenea, slava lui Dumnezeu este descoperită atunci când, după caz, biserica sau membrii
familiei îngrijesc de nevoile mamelor sau bunicilor care au rămas fără resurse materiale și fără
ajutor. Credința adevărată și religia curată se văd deopotrivă în curăția cugetului înaintea lui
Dumnezeu și în îndeplinirea responsabilităților biblice față de cei din jurul nostru.

La multi
, ani!
Bejinar Cornel
Codreanu Lidia
Dragomir Natalia
Duca Daniel
Erașcu Diana

Gheltofan Avram
Jula T. Elena
Lațcu Nicoleta
Lucuța Mirela
Moise Adriana

Moisiuc Daniel
Mureșan Corina
Negrilă Iulian
Neșiu Maria
Racovicean Rodica

Sava Cătălina
Suciu Constantin
Tornyai Nicolae
Wilms Eugenia

