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  Închinare
  Cor mixt

DUMINICĂ
10:00-10:50 Studiu biblic

11:00-12:30 Serviciu divin: 

JOI

  Persecutarea creștinilor

  Mesaj: Petru Bulica

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  

  față de alții (Matei 7:1-12)

  (Matei 24:9, 10)

  Cor mixt

  Fanfară

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  Dependenți de Dumnezeu

  Mesaj: Daniel Moisa

  și în interdependență unii  

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Semnele venirii Lui (III):

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

Bun venit pe lume, Fineas! În familia 

Melciu Daniel și Simona s-a născut un băiat 

pe nume Fineas. Fie ca Dumnezeu să-l 

binecuvânteze pe el și pe părinți!

Colectă pentru Ucraina. Donațiile pot fi 

sub formă financiară (în cutia de la ieșire), 

sau în produse alimentare, cu condiția să nu 

fie perisabile. Vă rugăm, să NU ADUCEȚI 

HAINE! Vă mulțumim!

Acţiunea "ghiozdanul". În vederea 

începerii noului an şcolar, dorim să venim 

în sprijinul copiilor din familii defavorizate. 

Toţi cei care au posibilitatea, sunt rugaţi să 

aducă la biserică un ghiozdan nou (sau în 

stare foarte bună), cu rechizite, până 

duminica viitoare, 21 august. Se pot face și 

contribuții financiare în acest sens, tot până 

la acea dată.

Adunări de rugăciune la biserică. Vă 

reamintim de importanța pe care biserica 

noastră o acordă rugăciunii. În acest sens, 

vă invităm la rugăciunea care se desfășoară 

în cadrul fiecărui serviciu divin de joi seara, 

de la ora 19:00, precum și la alte seri de 

rugăciune care au loc în biserică în cursul 

săptămânii, după cum urmează: lunea, de 

la ora 18:00 (tinerii); marțea și vinerea, de la 

ora 18:00; miercurea, de la ora 6:00; joia, de 

la ora 18:00 (surorile). Sunt învitați toți cei 

care au nevoie de sprijin în rugăciune 

precum și cei care pot oferi sprijin.

Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi: 

luni, 22 august, ora 19:00.

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.

Pentru toți cei care vor călători în această 

perioadă. Dumnezeu să fie cu ei la plecare și 

la venire, să rămână sub protecția Lui.

Mulțumim Domnului pentru Tabăra 

Bisericii Betel la Brădățel. Mulțumim 

pentru prezența Lui, care a însoțit tinerii zi 

de zi, pentru echipa din biserica noastră 

care s-a pus la dispoziția Domnului și 

totodată, pentru toți cei care s-au implicat 

activ în această lucrare. 

Pentru Liceul Baptist. Ne rugăm ca 

autoritățile locale și centrale să ofere o 

rezoluție favorabilă la solicitările făcute 

pentru extinderea și dezvoltarea școlii.

ANUNTURI ,
Motive de 
RUGACIUNE 

)

La multi ani ,
Bocancea Viorica

Cociorvan Daniel

Mezin Elfi

Gligor Alexandru Sălăjan Andrei

Miclea Ana

Guianu Mihai

Tuțac Puiu Gelu

Duma Marius

Mariescu Doris

Murariu Fabiola

Rășinar Adelina

Țepeș Estera

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta Bulet in duminical AN XX I I I|Nr .33|14.08 .2022

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

vă slăbească mâinile, căci faptele 

voastre vor avea o răsplată.” 

(2 Cronici 15:7)

Salutul  bisericii



Text: 1 Ioan 4:7–12, 1 Ioan 4:7 

STUDIU BIBLIC 

1 4 a u g u s t  

Dragostea își are sursa în Dumnezeu, a fost manifestată suprem în Hristos și trebuie să fie văzută 

în mod practic în felul în care credincioșii se iubesc unii pe alții. 

1. Care este sursa dragostei? (vv. 7, 8)

Apostolul Ioan prezintă motivul esențial pentru care dragostea dintre credincioși este atât de 

importantă și imperios necesară. Trebuie menționat faptul că în pasajul mai amplu din 1 Ioan 

4:7–5:4 diferite forme și derivate ale cuvântului grecesc agape apar de aproximativ 30 de ori. În 

limba română, acestea au fost traduse cu diferite forme și derivate ale cuvintelor dragoste și 

iubire. Este vorba de iubirea agape, iubirea jertfitoare. Pe scurt, în textul pe care îl studiem, 

învățăm despre sursa, manifestarea și efectele dragostei lui Dumnezeu. 

Cui se adresează Ioan? Să ne reamintim că epistola este adresată creștinilor. Termenul 

preaiubiților denotă o căldură pastorală din partea apostolului. Este o adresare plină de dragoste. 

Și, la fel cum Ioan îi iubește pe credincioși, îi îndeamnă ca și ei, la rândul lor, să se iubească unii pe 

alții. Se referă Ioan și la iubirea față de necredincioși? Deși îndemnul de-a ne iubi unii pe alții 

poate include și dragostea pe care trebuie să o arătam celor care nu sunt în familia lui Dumnezeu, 

accentul este pus în mod evident pe dragostea dintre credincioși. Este vorba de porunca cea nouă 

pe care a dat-o Mântuitorul ucenicilor Săi (Ioan 13:34, 35; 1 Ioan 2:7, 8). Apostolul Ioan are în 

vedere aici în primul rând dragostea pe care credincioșii trebuie sa o aibă unii față de alții. 

Dragostea este „de la” sau „din” Dumnezeu.

Cum putem crește în această dragoste? Crescând în cunoașterea lui Dumnezeu. Cu cât Îl 

cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, cu atât îi vom iubi mai mult pe frații și surorile noastre în 

Domnul. Acesta este semnul distinctiv prin care cei necredincioși vor ajunge să ne identifice ca 

fiind ucenici ai lui Hristos (Ioan 13:35). La această dragoste face referire și versetul 8, izvorâtă din 

cunoașterea lui Dumnezeu. Înseamnă lucrul acesta că cei nemântuiți nu pot arăta vreo formă de 

iubire? Gândiți-vă la câteva exemple. Oameni care își iubesc familiile sau iubesc alte lucruri. Și 

totuși, Ioan face referire aici la o iubire pe care nu o experimentează decât cei care Îl cunosc pe 

Dumnezeu, cei care sunt născuți din Dumnezeu. De ce? Argumentul suprem ne este prezentat la 

finalul versetului 8: Dumnezeu este dragoste. Aceasta este una din cele trei afirmații 

reprezentative ale apostolului Ioan cu privire la natura lui Dumnezeu: Dumnezeu este duh (Ioan 

4:24), Dumnezeu este lumină (1 Ioan 1:5) și Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:7). 

3. Care sunt efectele dragostei lui Dumnezeu în viețile credincioșilor? (vv. 11, 12)

În continuare Ioan explică faptul că dragostea lui Dumnezeu nu este un concept abstract, ci o 

acțiune concretă. Dragostea lui Dumnezeu a fost manifestată în Hristos. Dumnezeu ne-a arătat, 

ne-a demonstrat dragostea Sa, prin faptul că L-a dat pe singurul Său Fiu pentru mântuirea 

noastră. Dragostea lui Dumnezeu nu a rămas la nivelul cuvintelor, ci ne-a fost arătată printr-o 

acțiune clară, concretă și mai ales jertfitoare. Gândiți-vă la sacrificiul făcut de Tatăl și înfăptuit de 

Fiul! Nu noi, oamenii, suntem inițiatorii dragostei, ci Dumnezeu. Ceea ce meritam, pe drept, 

pentru păcatele noastre era pedeapsa divină (Romani 6:23). În schimb, Dumnezeu ne-a arătat 

har… favoare nemeritată, îndurare inimaginabil de mare! De ce? Datorită dragostei Sale mari cu 

care ne-a iubit, ne spune apostolul Pavel (Efeseni 2:4, 5). Dumnezeu ne-a arătat cât de mult ne 

iubește! Cât de mult? Atât de mult încât L-a dat pe singurul Său Fiu ca jertfă de ispășire pentru 

păcatele noastre. Pedeapsa pe care o meritam noi a căzut asupra Lui! Pentru ca, prin credința în 

El, noi să putem trăi: măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu 

Hristos (prin har sunteți mântuiți) (Efeseni 2:5).

Din El izvorăște, în El își are originea. Doar cine este născut din Dumnezeu poate să iubească ca 

El. Dintr-o inimă născută din nou,  va curge dragoste izvorâtă din Dumnezeu. 

În versetul 11 apostolul Ioan revine la îndemnul său inițial din versetul 7. Cum li se adresează din 

nou cititorilor? Preaiubiților, un cuvânt derivat în limba greacă din termenul agape care 

înseamnă iubire jertfitoare. Ce le spune în concluzia argumentului său? Dacă astfel ne-a iubit 

Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții (1 Ioan 4:11). De data aceasta apostolul își 

repetă îndemnul și mai apăsat: trebuie să ne iubim și noi unii pe alții! Asta ne determină să facem 

dragostea nemeritată și jertfitoare pe care Dumnezeu ne-a arătat-o nouă! Dacă El ne-a iubit așa, 

la fel trebuie să facem și noi! Cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții, ne-a spus 

Mântuitorul (Ioan 13:34). Cu cât vom fi transformați mai mult de iubirea Mântuitorului, cu atât 

vom iubi mai mult la rândul nostru pe frații și pe surorile noastre din biserica Lui. Nu putem ocoli 

lucrul acesta, nu-l putem amâna, nu ne putem eschiva. Este datoria și obligația noastră de urmași 

ai lui Hristos. Cum ne-a iubit Hristos, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. De ce ne este totuși 

greu uneori? Și ce înseamnă în mod practic să ne iubim unii pe alții? Toate îndemnurile din Noul 

Testament de tipul „unii pe alții” și „unii altora” sunt expresii practice ale iubirii unii față de alții 

între credincioși (Efeseni 4:32; 5:21; Coloseni 3:9, 13; Romani 12:6, 10; 15:7; Galateni 5:13, 15; Filipeni 

2:3; Evrei 10:24; 1 Tesaloniceni 5:11; Iacov 4:11; 1 Corinteni 4:6 etc.)

2. Care este manifestarea dragostei lui Dumnezeu? (vv. 9, 10)

 Efectele dragostei lui Dumnezeu 

în vieţile copiilor Săi
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