
BISERICA CRESTINĂ BAPTISTĂ NR. 1 BETEL TIMISOARA | Ady Endre 20 | 0256 491 918     Mesaj: Ioan Bugnărug

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

DUMINICĂ
10:00-10:50 Studiu biblic

11:00-12:30 Serviciu divin: 

  Hristos (1 Petru 1:5-19)

  Închinare, orchestră

  Apocalipsa 16:13-16)

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  finală  (Matei 24:6-8; 

  Pregătirea pentru bătălia 

JOI

  Măreția mântuirii prin   

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  Semnele venirii Lui (III):

  Cor mixt, cor tineri

  Cuvânt: Alexandru Vincze

“... voi dar întăriţi-vă şi nu lăsaţi să 

vă slăbească mâinile, căci faptele 

voastre vor avea o răsplată.” 

(2 Cronici 15:7)
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La multi ani!

Plicul pentru misiune. Persoanele care s-
au botezat sau transferat recent sunt 
invitate să ridice plicul pentru misiune 
(,,zeciuială ") de la casierie sau de la frații 
diaconi. Mulțumim tuturor membrilor care 
dăruiesc pentru susținerea lucrărilor 
duhovnicești, cu perseverență și sacrificiu.

Manuale studiu biblic. Cei care au 
comandat manuale de studiu biblic sunt 
rugați să se adreseze fr. Dorian, de la stand.

Tabere de vară. În perioada 1 - 6 august, va 
avea loc o tabără pentru copii și o misiune 
medicală în Oltenia, organizate de biserica 
noastră și Asociația Medicilor Creștini. De 
asemenea, în intervalul 8 - 13 august, se va 
desfășura la Brădățel, tabăra de vară a 
bisericii. În acest sens, chemăm biserica la 
susținere în rugăciune iar duminica 
viitoare, 31 iulie, în cadrul serviciului de 
dimineață, să contribuie la colecta pentru 
susținerea taberei din Oltenia.  

Spații rezervate pentru părinți. Pe 
perioada serviciilor divine din biserică, 
părinții care au copii mici, pot folosi sălile 
„mama și copilul” (care se află la parter sau 
sub balcon) sau pot sta în biserică (de 
preferat în spate, pe băncile rezervate lor).

Ne rugăm ca Dumnezeu să trimită ploaie 
peste pământul și inimile însetate.

Pentru toți cei care vor călători în această 
perioadă. Dumnezeu să fie cu ei la plecare și 
la venire, să rămână sub protecția Lui.

Bucurie. Fie ca Domnul să ne umple inimile 
de bucurie autentică,care vine de la El, 
sfidează circumstanțele și prin care putem 
să-I fim mulțumitori pentru tot.

Situația internațională. Ne rugăm pentru 
pace și ca vremurile acestea să fie vremuri de 
înviorare spirituală și de mântuire.

Ne rugăm ca toți cei care resimt în această 
perioadă oboseală în trupul, sufletul și 
duhul lor, să răspundă chemării Domnului 
Isus și să primească din partea Lui, odihnă. 

Putere de rugăciune. Să-I cerem Domnului 
puterea de a sta zilnic în părtășie cu El, de a 
ne lăsa toate poverile la picioarele Lui și de a 
nu renunța atunci când răspunsul Lui 
întârzie să apară.

Credință. Veștile care se răspândesc în jurul 
nostru să nu ne zguduie credința ci să 
rămânem ancorați în promisiunile Lui și să 
nu ne îngrijorăm pentru ziua de mâine.

Anunturi
Motive de 
RUGACIUNE



Text: 1 Ioan 2:28–3:10a, 1 Ioan 3:2 

STUDIU BIBLIC 

2 4  i u l i e

Calitatea de copiii ai lui Dumnezeu a celor credincioși nu se rezumă la statutul lor juridic. 
Dimpotrivă, ei sunt transformați spiritual, în baza unei lucrări supranaturale a Duhului lui 
Dumnezeu și sunt născuți din Dumnezeu, astfel că declarația juridică este dublată de o realitate 
lăuntrică: „Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța Lui rămâne în 
el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.”(1 Ioan 3:9). 

Din perspectiva creației, toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a creat pe toți. Pe 
de altă parte, din cauza păcatului oamenii au pierdut relația cu Dumnezeu, devenind copiii ai 
celui rău. Prin lucrarea de răscumpărare din păcat, Isus îi eliberează din întunericul spiritual pe 
toți cei ce cred în El și se pocăiesc de păcatele lor, astfel că aceștia devin copii ai lui Dumnezeu. 
Această nouă identitate spirituală implică două adevăruri:

Pe măsură ce istoria omenirii se apropie de sfârșit, copiii lui Dumnezeu așteaptă cu nerăbdare și 
se pregătesc pentru întâlnirea cu Domnul lor. 

a. Credincioșii sunt copii ai lui Dumnezeu din punct de vedere juridic.

1. Cine sunt copiii lui Dumnezeu?

Creștinii se pot „numi” copii ai lui Dumnezeu fiindcă au primit acest drept, după cum scrie Ioan 
în cea de-a patra evanghelie: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, 
le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12). Doar cei credincioși au dreptul sau 
autoritatea de a se numi așa, din perspectiva răscumpărării. Ei primesc acest drept nu fiindcă ar 
merita, ci datorită iubirii divine, care s-a manifestat prin sacrificiul suprem de la Calvar, și în 
urma căruia s-a rezolvat conflictul de natură juridică dintre om și Dumnezeu.

b. Credincioșii sunt copii ai lui Dumnezeu din punct de vedere ontologic, existențial.

„Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire 
nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.” (1 Ioan 3:1–10) Apostolul Ioan adaugă 
încă o trăsătură a copiilor lui Dumnezeu, făcând un contrast cu copiii diavolului. E vorba de 
aspectul iubirii (o temă centrală a epistolelor ioanine): copiii lui Dumnezeu își iubesc semenii. 
Dumnezeu este dragoste, de unde rezultă în mod natural că un om născut din Dumnezeu iubește. 
Cel mai bun mod în care un creștin se poate pregăti pentru întâlnirea cu Hristos este să facă ceea 
ce face El, adică să iubească la fel ca Isus. Iubirea aceasta se manifestă în comunitatea creștină 
(iubirea fraților), dar nu se limitează la ea. Creștinii sunt chemați de Dumnezeu să îi iubească pe 
toți oamenii, chiar și pe vrăjmași (Matei 5:44). În concluzie, creștinii se pregătesc pentru 
întâlnirea cu Isus Hristos asumându-și statutul de ucenicii ai Lui și fiind gata să sufere de dragul 
Numelui Său, urmărind o viață de sfințire și iubindu-i pe toți cei din jurul lor.

Nu se argumentează aici pentru perfecționismul creștin, mai degrabă se accentuează faptul că un 
creștin nu rămâne într-o stare de păcat, nu păcătuiește ca mod de viață. Omul nou se înnoiește 
după chipul lui Hristos, chiar dacă rămășițele firii vechi (omul vechi) îl vor face pe creștin să mai 
păcătuiască până când va veni Mântuitorul. Cel născut din nou are o natură nouă care îl va ajuta 
din ce în ce mai mult să învingă păcatul. Acea natură nouă nu păcătuiește – omul vechi o face (1 
Ioan 3:9). Ceea ce asigură biruința împotriva păcatului este părtășia intimă cu Hristos: „Oricine 
rămâne în El nu păcătuiește; oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut”. (1 Ioan 3:6).

c. Copiii lui Dumnezeu îi iubesc pe semeni.

„Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, 
atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea 
aceasta în El se curățește, după cum El este curat.” (1 Ioan 3:2, 3). Sfințenia este o realitate 
eschatologică („vom fi ca El”), dar este și o realitate prezentă („se curățește). Orice copil al lui 
Dumnezeu este interesat de sfințire și face progres pe această cale. Mai mult, standardul 
sfințeniei nu se modifică în funcție de vremuri și împrejurări – rămâne același standard divin.

Dacă cineva este născut din nou și dacă are sămânța lui Dumnezeu în el, atunci acea făptură nouă 
nu poate păcătui (continua să păcătuiască), dimpotrivă, va urî păcatul. Trăirea în păcat este 
specifică celor ce sunt copii ai satanei: „Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul 
păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.” (1 
Ioan 3:8) Chiar dacă standardul divin al sfințeniei nu poate fi atins niciodată deplin pe acest 
pământ (vezi 1 Ioan 1:8), copiii lui Dumnezeu țintesc mereu spre asemănarea cu Hristos. Unirea 
creștinilor cu Hristos, Cel care „S-a arătat ca să ia păcatele” (1 Ioan 3:5) presupune o relație 
continuă și transformatoare cu Isus, astfel că „oricine rămâne în El nu păcătuiește”.

2. Cum se pregătesc credincioșii pentru întâlnirea cu Dumnezeu?

a. Copiii lui Dumnezeu conștientizează și acceptă statutul lor de „străini” în această 
lume.

Creștinii nu se vor simți niciodată pe deplin „acasă” în această lume. Adeseori, ei nu vor fi înțeleși 
de către oameni sau, mai rău, pot fi chiar prigoniți de unii dintre aceștia. Ei pot fi batjocoriți 
tocmai pentru că poartă numele de „creștini”, dar înțeleg că nu fac nimic altceva decât să sufere la 
fel ca Domnul lor. Totuși, perspectiva întâlnirii cu Isus îi ajută pe creștini să nu cedeze și să nu se 
adapteze la rigorile și mentalitatea acestei lumi. 

b. Copiii lui Dumnezeu urmăresc sfințirea.

Creștinul nu este doar creat de Dumnezeu, ci și născut din Dumnezeu, devenind o „făptură nouă” 
(2 Corinteni 5:17). 

Apostolul Ioan descrie câteva acțiuni ale copiilor lui Dumnezeu în actuala stare în care ei se află, 
în lume, anticipând întâlnirea cu Mântuitorul:

 PREGĂTIREA COPIILOR LUI DUMNEZEU

PENTRU ÎNTÂLNIREA CU DOMNUL LOR
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