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10:00-10:50 Studiu biblic

DUMINICĂ

  Binecuvântări pentru 
  generațiile următoare
  (Matei 18:1-6, 19:13-15)

  Rugăciunea pe care am 

  Cor copii HaruKIDS Lugoj

  Mesaj: David Lavric
  Colectă tabără Oltenia

  (Luca 11:1-4)

  Mesaj: Petru Bulica  

11:00-12:30 Serviciu divin: 
  Închinare, cor mixt

  învățat-o de la Dumnezeu

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

JOI

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  (Ioan 17:1-11)
  Unitate după modelul divin

“... 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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Spații rezervate pentru părinți și copii. 

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).

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, la 

Brădățel, va fi tabăra de vară a bisericii. 

Deces. A trecut la Domnul sora Trif Saveta. 

Înmormântarea a avut loc săptămâna 

trecută. Fie ca Domnul să mângâie familia 

îndoliată.

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.

Pentru legile educației, care sunt în 

dezbatere în această perioadă. Ne rugăm ca 

forma finală să favorizeze promovarea 

valorilor creștine în mediul educațional și 

să stăvilească răspândirea învățăturilor 

contrare Scripturii.

Pentru Liceul Baptist. Ne rugăm ca 

autoritățile locale și centrale să ofere o 

rezoluție favorabilă la solicitările făcute 

pentru extinderea și dezvoltarea școlii.

Mulțumim Domnului pentru obținerea 

autorizației de construcție a locașului de 

cult din Moșnița Nouă. Ne rugăm ca 

mărturia creștină să se răspândească cu 

putere și mulți locuitori să răspundă 

chemării la mântuire.

Pentru pace. Ne rugăm ca Dumnezeul 

păcii să intervină spre soluționarea 

conflictelor care există între popoare sau 

între oameni. Ne rugăm ca pacea lui 

Dumnezeu să fie o realitate în viața celor 

credincioși iar cei necredincioși, să se 

împace cu Dumnezeu.

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.

Misiune și misionari. Să ne rugăm pentru 

tinerii din biserica noastră și Asociația 

Medicilor Creștini care vor sluji Domnului 

și locuitorilor din comuna Corbu, jud. Olt 

în săptămâna 1-6 august. Ne rugăm ca 

mărturia lor să fie bine primită iar inimile 

oamenilor să fie îndreptate spre Domnul.

ANUNTURI ,
Motive de 
RUGACIUNE 

)

La multi ani ,
Bud Vasile

Ianoșel Valerica

Ioescu Elena

Oțoiu Codruța

Caracoancea Naomi

Cuzman Ioan Zghimbe Ana Maria

Dobrean Ion

Bugariu Cosmina

Cealacu Ionela



Text: 1 Ioan 3:10b–24, 1 Ioan 3:16

STUDIU BIBLIC 

3 1  i u l i e

Cele două teste ale apartenenței adevărate la familia lui Dumnezeu sunt trăirea în sfințenie 

(adică „înfăptuirea” neprihănirii, în textul grecesc) și iubirea fraților credincioși. Adeseori 

creștinii sunt gata să fie corecți, drepți, atenți în multe din acțiunile lor, dar nu arată și iubire de 

oameni, nu sunt îngăduitori, buni, iertători, nu oferă o șansă de îndreptare cuiva care a greșit.

1. Copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului (v.10)

Cunoaștem dragostea lui Dumnezeu pentru noi prin jertfa lui Hristos și o exprimăm prin 

dragostea de frați și printr-o viață sfântă, ca adevărați copii ai lui Dumnezeu. În această lecție 

vom învăța ce înseamnă dragostea creștină și cum putem să trăim practic în iubire frățească.

În 1 Ioan 3:10 Cornilescu traduce prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. 

Verbul exact din versetul 10 spune, de fapt, în grecește, că „așa se arată” sau „așa se vădește” care 

sunt copiii lui Dumnezeu și care sunt copiii diavolului. Avem aici un fel de semn prin care putem 

identifica cine este credincios și cine nu este. Scriptura ne ajută să știm cine sunt oamenii din jur, 

care este sursa vieții noastre, precum și ce model de viață avem. Acuzația sau observația că unii 

oameni pot fi copiii diavolului este folosită și în evanghelii, chiar de Hristos. În Ioan 8:44 El zice: 

voi din tatăl vostru diavolul sunteți și poftele tatălui vostru vreți să le împliniți. În Apocalipsa 2:9; 

3:9, Isus vorbește despre unii iudei și spune că sunt din „sinagoga satanei”. Dumnezeu i-a creat pe 

toți oamenii și toți sunt, prin creație, copiii lui Dumnezeu, dar, totuși unii ajung să asculte de 

Satan. El este de la începutul lumii o ființă mincinoasă și ucigașă, de fapt, tatăl minciunii și al urii.

2. Semnele copiilor lui Dumnezeu sunt viața sfântă și iubirea frățească (vv.11–17)

3. Iubirea frățească adevărată este practică (vv.16–18)

Iubirea frățească este parte integrantă a evangheliei, a veștii bune predicate de la bun început de 

Isus și de apostoli. Lipsa de iubire duce la invidie și gelozie. Ele conduc la ucidere. Cele 10 porunci 

ne atenționează să nu poftim la ce este al altora, nici să nu ucidem. Exemplul lui Cain și Abel este 

clar pentru toți și oarecum neașteptat. Testul iubirii a fost testul pe care Cain nu l-a trecut. De 

aceea, Cain a fost „de la cel rău”, adică s-a lăsat motivat de cel rău, și a trecut la fapte. Cuvintele lui 

Ioan sunt chiar mai aspre, pentru că textul zice el că a fost „din cel rău”. Din cel rău au venit 

motivațiile lui Cain, invidia lui, nemulțumirea, dorința de suprimare fizică a lui Abel. Ioan ne 

îndeamnă să nu îl imităm pe Cain. Într-o asemenea situație, nu trebuie să ne mirăm dacă lumea 

ne urăște, fiindcă aceasta este reacția normală a celor ce nu sunt copii ai lui Dumnezeu. El ne va 

ocroti în mijlocul acestor respingeri și ne va da putere.În versetul 14 vedem că iubirea de frați este 

un mijloc prin care știm dacă am trecut din moarte la viață. Dumnezeu insistă să ne iubim frații de 

credință. Altfel, nu dovedim că suntem parte în același plan de mântuire și transformare a vieții. 

Testul iubirii este foarte serios. Nu se poate intra în cer cu o inimă care urăște. 

Iubirea adevărată nu se arată doar prin declarații de iubire, ci prin dăruire și slujire. Dragostea care 

vine de la Dumnezeu aduce în noi o forță mai mare decât răutatea oamenilor și ne conduce la 

slujire reciprocă. Scriptura zice că în mod practic trebuie „să ne dăm viața pentru frați”, sau să ne 

punem viața la dispoziția lor. Trebuie să observăm că nu zice să facem acest lucru neapărat pentru 

toți oamenii, deși nu exclude deloc acest lucru, ci spune să facem așa pentru cei credincioși. 

Modelul acestei iubiri este Hristos, care și-a dat viața pentru noi. 

4. Beneficiul sufletesc al iubirii practice este liniștirea inimii (vv.19–22).

O inimă neliniștită simte condamnarea insistentă pentru ceea ce nu facem sau nu suntem. Ea 

simte certarea conștiinței așa cum spune Pavel în Romani cap. 2–3, unde propriile noastre gânduri 

apreciază sau acuză felul nostru de viață. Ioan ne spune că în toate aceste cazuri trebuie să venim 

la Dumnezeu, pentru că El Însuși este instanța supremă și El știe cel mai bine care este verdictul 

corect. Noi venim la Dumnezeu ca să beneficiem de iertarea lui Hristos și de schimbarea vieții 

prin Duhul Sfânt. Chiar dacă ne urmăresc gândurile acuzatoare, uneori obsesiv, că nu am dovedit 

îndeajuns iubirea de oameni, Domnul ne știe bine ființa și motivațiile interioare, starea noastră. 

Domnul poate să dea verdictul final, iertarea, peste acuzațiile inimii noastre, conform lucrării 

harului Său. Dumnezeu este o instanță mai mare decât inima noastră și El știe totul. Beneficiile 

unei inimi liniștite și iertate, pe care Dumnezeu o acceptă, sunt pacea sufletească și îndrăzneala 

în rugăciune. Dacă ascultăm poruncile lui Dumnezeu și facem ce Îi este plăcut, putem veni cu 

orice cerere la El, având siguranța că El ne ascultă.

5. Iubirea frățească este o poruncă (vv. 23, 24).

Testul final al vieții de credință este ascultarea de poruncile Domnului. În 1 Ioan 3:21-24 sunt 

amintite două dintre ele: credința în Isus și iubirea frățească. Prima poruncă ne conduce la 

primirea mântuirii (prin credință), în timp ce a doua poruncă ne conduce la trăirea mântuirii 

(prin iubire). Duhul Sfânt este o prezență puternică în viață, prin care putem înfrânge păcatul și 

începem să trăim în iubire. Duhul Sfânt este și rămâne în noi. Îi mulțumim lui Dumnezeu care 

ne-a dăruit Duhul Sfânt că Acesta rămâne în noi și ne ajută să păzim poruncile lui, adică să ne 

iubim frații în Hristos. Fă o listă relativ scurtă cu persoanele pe care le admiri în biserică și o altă 

listă cu cele pe care le detești. Roagă-te să îi poți iubi pe cei ce te disprețuiesc sau îți fac rău în mod 

continuu. Cum ai putea să le arăți o iubire frățească și să îi ajuți când au nevoie?

 ÎNŢELEGEREA DRAGOSTEI CREȘTINE 
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