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18:00 - 20:00 Serviciu divin:

10:00-10:50 Studiu biblic

11:00-12:30 Serviciu divin: 

  Închinare

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  Lecții la coborârea de pe

  munte (I) (Ex. 32:7-19)

DUMINICĂ

  Cor mixt

JOI

  Evanghelia la marginile

  pământului

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  (Mat. 24:14; 2 Tim. 4:1-5)

  Fanfară

  Semnele venirii Lui (IV):

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  Fanfară

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi: 
luni, 22 august, ora 19:00.

Colectă pentru Ucraina. Donațiile pot fi 
sub formă financiară (în cutia de la frații 
diaconi), sau în produse alimentare, cu 
condiția să nu fie perisabile. Vă rugăm, să 
NU ADUCEȚI HAINE! Vă mulțumim!

Astăzi este ultima zi în care mai puteți 
contribui la 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. 
Se pot face și contribuții financiare.

Rugăciune pentru noul an școlar: 4 
septembrie, în cadrul serviciului de seară.

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.

Înscrieri curs cateheză. Cei care doresc 
să se boteze sau să afle mai multe despre 
credința creștină, sunt invitați să se înscrie 
la cursul de cateheză care se va relua pe 11 
septembrie, de la ora 10:00.

Pentru sora Luca Elena, care se confruntă 
cu probleme deosebite de sănătate.

Pentru îndelungă răbdare. Ne rugăm 
pentru harul de a beneficia de răbdarea care 
vine prin Scripturi (Romani 15:4) iar dacă 
Domnul va îngădui să trecem prin necazuri 
(Romani 5:3), să stăruim în rugăciune și să 
ne bucurăm în nădejde (Romani 12:12).

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

Pentru spor la treabă. Ne rugăm pentru 
harul de a face toate lucrurile ca pentru 
Domnul, fără cârtiri și șovăieli.

Pentru frații și surorile care suferă. Ne 
rugăm să-și încredințeze viața, trupul și 
suf letul lui Dumnezeu (1 Petru 4:19). 
Domnul să-și arate mila Sa față de ei și să le 
facă parte de alinare și vindecare (2 Cor. 1:5)

ANUNTURI ,
Motive de 
RUGACIUNE 

)

La multi ani ,
Bugariu Maria

Rafailă Abigail
Sala Alexandru

Bercean Marcela

Stoica Adriana
Toma Izabela

Daul Ileana

Gherman Alina

Socaciu Elisabeta

Dumitrașcu Maria

Pașcalău Gheorghe

Vidican Veronica

Chira Daniel
Pastor Ezechil

Liuba Maria

Caracoancea Sebastian

Calancea Ana

Circu Ilie

Bulica Lidia

Ciucuriță Daniel

Dragomir Ioan

Ogrăzeanu Gheorghe

“... 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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Text: 1 Ioan 4:13–19

STUDIU BIBLIC 

2 1 a u g u s t  

Mărturia creștină conține adevărul mântuirii atât sub forma crezului personal, cât și sub forma mărturisirii 
lui înaintea oamenilor. O viață asemenea Domnului Isus face credibilă mărturisirea noastră și oferă 
certitudini pentru viitor. Și, cu siguranță, slava lui Dumnezeu strălucește mai puternic prin mărturia creștină 
și roadele ei. 

Mărturia ca asumare

Mărturia creștină începe prin acceptarea adevărurilor spirituale legate, în principal, de identitatea și de 
lucrarea Domnului Isus. Ca identitate, Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu (1 Ioan 2:23, 4:15), este trimisul 
Tatălui (1 Ioan 4:14), S-a întrupat (1 Ioan 4:2), deci este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Ca lucrare, 
Domnul Isus a murit și a înviat pentru a fi „Mântuitorul lumii” (1 Ioan 4:14). Această mărturie este punctul de 
plecare în viața creștină. Spre finalul epistolei, Ioan afirmă că și Dumnezeu a făcut o mărturisire, care este mai 
mare decât orice mărturisire a oamenilor. Iar „mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o 
El despre Fiul Său” (1 Ioan 5:9).  Tot această mărturie este și punctul de bifurcare al căilor oamenilor. Cei care 
primesc conținutul mărturiei lui Dumnezeu despre Fiul Său devin posesori ai vieții veșnice. Cei care nu 
primesc această mărturie Îl fac mincinos pe Dumnezeu (1 Ioan 5:10). Astfel, mărturia aceasta obligă fiecare 
persoană să se poziționeze într-un fel față de ea, deci față de Dumnezeu.

Adevărul mântuirii nu oferă doar iertare unui păcătos, respectiv viața veșnică cu Dumnezeu, ci îl face și 
mesager al adevărului experimentat. Vestirea vieții veșnice a devenit o acțiune naturală a lui Ioan dar și a 
celorlalți credincioși, care nu au fost apostoli. Invitația de a fi în părtășie cu Dumnezeu este și o invitație la a fi 
în părtășie unii cu alții, în lumină, dragoste și adevăr. Cum misiunea lui Dumnezeu nu s-a încheiat cu noi, 
Dumnezeu ne înrolează în misiunea Lui.   

Mărturia ca proclamare 

Mărturia este un subiect  prezentat din mai multe unghiuri pe parcursul primei epistole a apostolului Ioan. 
Ea apare atât ca o declarație personală, cât și ca o mărturisire publică. Mărturia apare la oameni, la lucruri sau 
la ființe spirituale și chiar la Dumnezeu. 

A. Conținutul mărturiei creștine

Apostolul Ioan folosește mult în epistola sa mărturia lui Dumnezeu, care cuprinde mai multe forme. Avem:

- Mărturia lui Dumnezeu despre viața veșnică: „Dumnezeu ne-a dat viața veșnică…” (1 Ioan 5:11); Mărturia lui 
Dumnezeu despre Fiul Său: „..această viață este în Fiul Său” (1 Ioan 5:11); Mărturia lui Dumnezeu despre cei 
mântuiți: „cine are pe Fiul are viața veșnică” (1 Ioan 5:12); Mărturia Duhului Sfânt despre Domnul Isus: „El, 
Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge; și Duhul este Cel ce 
mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul” (1 Ioan 5:6).

Mai sunt mărturiile din cer (1 Ioan 5:7) și cele de pe pământ (1 Ioan 5:8), care fac adevărul lui Dumnezeu de 
netăgăduit. Dar, oricât de puternice ar fi mărturiile prezentate de Dumnezeu, lumea de azi are nevoie și de 
mărturia personală actuală – viața copiilor lui Dumnezeu. De fapt, tot Ioan a scris în evanghelia sa că oamenii 
vor crede mesajul ucenicilor Domnului Isus dacă se iubesc cu adevărat și dacă trăiesc în unitate (Ioan 17:21). 
Această mărturie unică  a ucenicilor oferă baza pentru proclamare. Iar mesajul este unul esențial: „Tatăl a 
trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii” (v.14) și „Isus este Fiul lui Dumnezeu” (v.15)  Aceasta este baza 
mântuirii oamenilor și a unității credincioșilor.

Mărturia lui Dumnezeu 

B. Cauzele mărturiei creștine

Identificăm în textul nostru trei dintre temele Domnului Isus prezentate în evanghelie, care sunt identificate 
drept cauze ale mărturiei credincioșilor: dragostea, rămânerea (în El) și Duhul Sfânt. 

C. Consecințele mărturiei creștine

Încrederea. Apostolul Ioan vorbește despre inima noastră care ne osândește, ne acuză, dar și că Dumnezeu 
este mai mare decât inima noastră și El cunoaște toate lucrurile. „Ziua judecății” e prezentată ca un eveniment 
pe care inima noastră nu îl așteaptă cu drag. Privind la cine suntem noi în mod natural, nu este încurajator acel 
moment, dar relația noastră de dragoste cu Dumnezeu ne ajută să avem „deplină încredere în ziua judecății”. 
Dragostea demonstrată în jertfa Fiului împlinește dreptatea lui Dumnezeu. Cei care au crezut în jertfa 
Domnului Isus, care au crezut și au primit dragostea Lui, nu vin la judecată, ci au trecut din moarte la viață.

Găsim în textul lecției de azi trei consecințe ale conținutului atât de important al mărturiei de care ne 
bucurăm: asemănarea, lipsa fricii și încrederea. Toate trei sunt prezentate cu certitudine și claritate. 

Dragostea. Dragostea este esența ființei lui Dumnezeu. „Dumnezeu este dragoste” este versetul scris pe 
multe frontoane ale bisericilor noastre. Dragostea are sursa în Dumnezeu, de aceea ea este oferită de 
Dumnezeu: „El ne-a iubit întâi” (v.19). Această dragoste a devenit operațională în viața credincioșilor în urma 
acceptării și experimentării ei: „Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi” 
(v.16). Abia apoi dragostea este și exprimată: „Noi Îl iubim….” (v.19). Dragostea noastră pentru Dumnezeu este 
răspunsul la dragostea Lui pentru noi și devine temelia pentru dragostea noastră pentru cei din jur. Dragostea 
predicată e una, dragostea demonstrată e cu totul altceva.

Asemănarea . Asemenea Domnului Isus și noi aparținem unei alte lumi, mergem în direcție opusă lumii de 
azi, avem alte valori, altă destinație, alt comportament, altă misiune. De asemenea, avem mărturisirea cea mai 
importantă din univers: există soluție pentru păcat, credința în jertfa Domnului.

Rămânerea. De șapte ori se repetă verbul „a rămâne” în textul nostru. Acest verb descrie relația cea mai 
profundă dintre om și Dumnezeu. Până la venirea Domnului Isus, Dumnezeu umbla cu omul (Noe, Avraam) 
sau locuia cu poporul (în Cortul Întâlnirii sau în Templu). Relația om-Dumnezeu era una exterioară și, de 
multe ori, temporară. Domnul Isus a venit nu doar să „locuiască printre noi” „plin de har și de adevăr”, ci să 
locuiască în noi! Promisiunea Domnului este că El împreună cu Tatăl și Duhul Sfânt vor locui în credincios 
(Ioan 14:17, 23). Această rămânere nu este o invadare forțată, ci o relație de dragoste: „Dacă Mă iubește cineva, 
va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el” (Ioan 14:23). 
Rămânerea este și acțiunea credinciosului de a păstra această relație vie. De fapt, rămânerea este un act de 
dragoste: „Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față denoi. Dumnezeu este 
dragoste şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el” (v.16).

Lipsa fricii. Frica e o problemă de relație. Când relația nu funcționează cum trebuie, când încrederea este 
înșelată, intervine frica. La prima întrebare de după cădere: „Unde ești Adam?”, răspunsul a fost: „Mi-a fost 
frică…”.  Și a fost normal să îi fie. El călcase consemnul. Dragostea rezolvă frica, pentru că rezolvă relația.

Duhul Sfânt. În versetul 13 Ioan face legătura între rămânere și Duhul Sfânt: „Cunoaștem că rămânem în El şi 
că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său.” Prezența Duhului Sfânt în viața noastră este atât 
certitudinea identității noastre  copii ai lui Dumnezeu), cât și  garanția tuturor binecuvântărilor prezente 
(mângâiere, călăuzire, rodire etc.) și a celor viitoare (inclusiv învierea și răscumpărarea trupurilor noastre). 

 Cauzele, conţinutul și consecinţele mărturiei creștine
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