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DUMINICĂ

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Lucruri care pot afecta 

  Teologia crucii sau 

  Cina Domnului

  Mesaj: Petru Bulica

  teologia gloriei? 
  (1 Cor. 1:18-31)

  Cor mixt 

  (Judecători 11: 9-40)

10:00-10:50 Studiu biblic

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  discernământul spiritual

  Mesaj: Petru Bulica

11:00-12:30 Serviciu divin: 
  Cor mixt

JOI

  Fanfară

  

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

vă slăbească mâinile, căci faptele 

voastre vor avea o răsplată.” 

(2 Cronici 15:7)

salutul bisericii
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PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

Tabăra Betel la Brădățel: 8 - 13 august.

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 pe 21 

august. Se pot face și contribuții financiare 

în acest sens, tot până la acea dată.

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.

Misiune și misionari. Să ne rugăm pentru 

toți misionarii pentru ca mărturia lor să fie 

bine primită iar inimile oamenilor să fie 

îndreptate spre Domnul.

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 tabără de vară a Bisericii Betel șa 

Brădățel. Ne rugăm pentru un timp 

binecuvântat și pentru protecție divină 

pentru toți participanții.

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 Liceul Baptist. Ne rugăm ca 

autoritățile locale și centrale să ofere o 

rezoluție favorabilă la solicitările făcute 

pentru extinderea și dezvoltarea școlii.

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 toți cei care vor călători în această 

perioadă. Dumnezeu să fie cu ei la plecare și 

la venire, să rămână sub protecția Lui.
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Casa lui Dumnezeu
O casã pentru inima ta

La multi ani ,

Pătălău Ovidiu

Rogobete Ileana

Lupău Paul

Ciupe Ovidiu

Cornea Claudiu

Enășoni Beatrice

Hațegan Aurora

Mic Clara

Popa Margareta

Vicaș Titus

Sohorianu Eleonora

Savcovici Radoslav

Tudoran Marina

Lupu Ana

Icobescu Daniel Sr

Pașcalău AnaBoth Eva



STUDIU BIBLIC 

7 a u g u s t

1. Duhul Sfânt mărturisește divinitatea și întruparea lui Isus (vv. 1–3).

În lume există o largă confruntare de învățături bune și false, iar noi trebuie să avem 
discernământ și să ne ținem tare de mărturia creștină. Una din cheile importante pentru a fi în 
stare să păzim poruncile despre credință și iubire este rămânerea în Duhul Sfânt. Mulți socotesc 
că trăiesc sub și prin călăuzirea Duhului Sfânt, dar nu toate aceste pretenții sunt adevărate. 
Tocmai din acest motiv capitolul patru începe cu îndemnul de a cerceta duhurile, pentru a vedea 
dacă sunt de la Dumnezeu sau din Dumnezeu. 

Credincioșii sunt numiți „preaiubiți” și aceasta înseamnă că apostolul Ioan le transmite cu drag, 
dar și cu insistență, acest îndemn. Tendința normală este să crezi pe cineva care vorbește frumos 
și cu multă convingere. Totuși, Ioan ne îndeamnă să nu credem orice, ci să avem o atitudinea 
atentă și să verificăm ce învățătură se dă. 

Ioan ne arată că Duhul lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem că Hristos este Fiul lui Dumnezeu 
întrupat în istorie. Expresia Isus Hristos a venit în trup nu înseamnă doar că Hristos este om 
adevărat, cu trup, cu carne și oase, ci și că „a venit în trup”, adică S-a coborât din ceruri, de la 
Dumnezeu, din  veșnicie, prin nașterea din fecioara Maria. 

A cerceta înseamnă aici a evalua, a cântări, a verifica. Duhurile străine se manifestă prin profeți 
falși. Ei au ieșit, adică au apărut în lume și au început să îi învețe pe oameni. Aici se vede felul în 
care diavolul încearcă să împiedice evanghelia și credința, și creșterea Bisericii. El motivează și 
inspiră o serie întreagă de învățători și profeți falși care creează curente religioase (teologice) și 
filozofice sau stiluri de viață și le răspândește în lume. De aceea, trebuie verificate cuvintele lor și 
trebuie verificat cu ce atitudine vorbesc ei și ce învață. Trebuie să facem această verificare cu 
privire la detaliile învățăturii, dar mai ales în ce privește pe Hristos. 

Cine nu recunoaște că Isus a venit din ceruri, prin întrupare, și că S-a făcut om adevărat, ne aduce o 
învățătură înșelătoare, mincinoasă. Numele veșnic al lui Hristos este Fiul lui Dumnezeu. După 
întrupare El s-a numit Isus (Iosua adică Dumnezeu salvează), Emanuel (Dumnezeu este cu noi),  
și, de asemenea, tot ca om, se numește și Mesia (adică Hristos). Cine mărturisește întruparea și 
divinitatea lui Hristos este, așadar, născut din Dumnezeu, este de la Dumnezeu. Duhul celor care 
nu vin cu această mărturisire, este un duh care vine de la Antihrist. Iată, deci, cum se împotrivește 
diavolul față de Hristos. Aduce învățături care strâmbă Evanghelia. Ca să poată înșela întreaga 
lume, la venirea lui Antihrist, aceste duhuri sunt deja la lucru în lume.

2. Nașterea din nou ne dă claritate și victorie împotriva rătăcirii (vv.4–6)

Când vorbim despre întrupare, însă, pot exista și alte detalii. Ce se întâmplă cu cei care afirmă că 
Isus a venit ca om, în trup, dar nu înțeleg că Isus vine din veșnicie și că este în întregime divin? O  
astfel de persoană a fost Arius – episcopul din Alexandria, din secolele al III-lea și al IV-lea, care 
învăța că Isus S-a întrupat și vine de la Dumnezeu, dar nu este pe deplin divin, ci a fost creat de 
Dumnezeu și este subordonat lui Dumnezeu. Conform arienilor, Dumnezeu este unul singur, dar 
nu există ca Sfântă Treime, adică este un singur Dumnezeu, fără a fi în trei Persoane. Aceeași 
credință o au și cei din Biserica unitariană, precum și Martorii lui Iehova. La fel crede și Islamul, 
deoarece Mahomed recunoaște că Isus este un mare profet și că Dumnezeu va judeca lumea prin 
Hristos, la sfârșitul istoriei, dar nu crede că este Fiul lui Dumnezeu, „din Dumnezeu”, ci doar un 
om venit „de la Dumnezeu”, un trimis al Lui. Acestea sunt forme de credință confuză, rătăcită.  

Să avem, deci, o credință clară, biblică, completă despre Hristos și despre mântuire. Să căutăm nu 
doar înțelegerea doctrinei corecte, ci și plinătatea cu Duhul Sfânt și părtășia cu Domnul. Din 
Duhul Sfânt vine înțelegerea doctrinei, nu doar din eforturi intelectuale.

Versetele 4–6 ne dau asigurarea – și confirmarea – că suntem născuți din Dumnezeu. A doua 
asigurare este certitudinea biruinței. Cei credincioși îi biruiesc pe învățătorii sau profeții falși. 
Aceștia nu sunt puțini, ci sunt numeroși. Învățăturile false vin prin multe canale sau forme. În 
toate acestea însă cei credincioși au biruit, iar motivul acestei biruințe este cu totul remarcabil. 
Motivul este că Dumnezeu este în noi, iar El este mai mare decât duhul lui Antihrist care este în 
lume. Prezența Domnului în viața noastră este motivul victoriei. Hristos în noi este nădejdea 
slavei. Purtăm, așadar, în noi pe Domnul victoriei. Duhul lui Antihrist, care se împotrivește lui 
Hristos, caută să obțină victoria, dar Cel ce a învins pe Cruce, învinge și în restul timpului. 
Învățătorii falși au și ei un motiv de succes. Ei sunt din lume, vorbesc ca din lume și lumea îi 
ascultă.  Dar victoria celor credincioși este viața veșnică, succesul în evanghelizare (adică oamenii 
care se întorc la Dumnezeu) și bucuria de fi împreună cu Dumnezeu. Duhul rătăcirii și Duhul 
adevărului devin astfel tot mai clar percepute ca fiind distincte, diametral opuse. Așadar, putem fi 
„din Dumnezeu” sau „din lume”, și fiecare comunitate își are limbajul ei și credința ei. 
Încăpățânarea de a nu crede că Isus vine din Dumnezeu este un semn că acolo este un duh de 
rătăcire. Noi să stăm lângă Duhul adevărului și în Duhul adevărului.

Înseamnă că El este Dumnezeu Fiul, a doua Persoană din Sfânta Treime, și că a venit între oameni, 
ca om,  cu un trup întocmit de Duhul Sfânt. Când un învățător, un profet, afirmă clar întruparea 
lui Hristos, înseamnă că acel om (și duhul lui) este „din Dumnezeu”, adică a venit din Duhul lui 
Dumnezeu. De aceea, despre cei credincioși care înțeleg acest lucru, Ioan folosește expresia 
„sunteți din Dumnezeu” sau „suntem din Dumnezeu”, ceea ce înseamnă că suntem „născuți din 
nou, din Duhul Sfânt”, și că avem viață nouă, viață veșnică, prin Duhul lui Dumnezeu. 
Răspândirea acestei învățături, precum și capacitatea de a o înțelege, este un semn al nașterii din 
nou. În 1 Corinteni 2:12–14, Duhul Sfânt ne explică lucrurile lui Dumnezeu și ne învață să vorbim 
despre ele cu termeni duhovnicești.

 DISCERNĂMÂNTUL SPIRITUAL 

AL CREDINCIOȘILOR  
Text: 1 Ioan 4:1–6, 1 Ioan 4:6
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