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  Închinare

10:00-10:50 Studiu biblic

  Dependenți de Dumnezeu

11:00-12:30 Serviciu divin: 

  și în interdependență unii  

  Mesaj: Petru Bulica

  (Matei 7:1-12)

  Închinare

  Cor mixt

  față de alții  (IV)

  Mesaj: Cătălin Covaci

JOI

  Cor mixt

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

DUMINICĂ

  Fanfară

  Mesaj: Ioan Bugnărug

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

Grupele de şcoală duminicală pentru copii 

vor începe pe 18 septembrie şi se vor desfăşura 

duminica, între orele 10-11. Sălile în care vor avea 

loc întâlnirile sunt:

Grupa cls. 0-2 - Et. II, prima clasă pe dreapta

Grupa cls. 3-4 - Et. II, a 2-a clasă pe dreapta

La grupa de preșcolari,sunt invitați copiii de la 3 

ani în sus, care pot sta fără părinți. Rugăm 

parinţii copiilor preşcolari să vină şi să-i preia de 

la grupă la ora 11. Vă rugăm să fiţi punctuali, 

pentru a evita perturbarea altor activități. 

Adeverințele pentru religie nu se eliberează dacă 

în cadrul școlii, copilul are posibilitatea de a face 

orele de religie cu profesori evanghelici. În 

componența notei se va ține cont de prezența în 

cadrul întâlnirilor de școală duminicală (minim 

42% pentru nota 9 și minim 71% pentru nota 10), 

și de cunoștințele și activitatea de la grupă.

Grupa preşcolari - subsol mic

Grupa cls. 7+ - Et. II, ultima clasă pe dreapta

Duminica viitoare, 18 septembrie, de la ora 10:00, 

toți părinții copiilor de până la clasa a-XII-a, sunt 

invitați la demisolul mare al bisericii, pentru o 

părtășie și discuție de început de an școlar, în 

jurul temei "Educația spirituală a copiilor". 

Membrii grupelor F0 și F1, care consideră că nu 

sunt vizați direct de acest subiect, vor putea 

parcurge studiul obișnuit al bisericii, în sala de la 

demisolul vechi. 

Grupa cls. 5-6 - Et. II, a 3-a clasă pe dreapta

Curs cateheză. Cei care doresc să se boteze sau 

să afle mai multe despre credința creștină, sunt 

invitați la cursul de cateheză care se desfășoară 

duminica, la ora 10, în sala de protocol.

Întâlnirile de tineret se vor relua marți, 4 

octombrie, ora 19. Până atunci, tinerii sunt 

invitați la părtășie informală la demisol, în 

fiecare marți, la ora 18.

Întâlnire comitet: luni, 19 septembrie, ora 19.

Biruința Evangheliei în Timiș și Sălaj. Pentru 
fanfara Bisericii Betel, care va cânta și pentru 
fratele pastor Ioan Bugnărug, care va predica în 
bisericile baptiste din Valcău de Jos și din Brebi.

Cursanții de la cateheză. Să meargă tot mai 
hotărât și cu tot mai multă bucurie, pe urmele 
Domnului Isus.

Școala duminicală. Domnul să binecuvânteze 
copiii iar învățătorilor să le dea inspirație, 
înțelepciune, dragoste și răbdare și să le 
răsplătească implicarea.

Sănătate. Dumnezeu să se atingă de toți cei care 
se confruntă cu probleme de sănătate, să-i 
întărească și să nu-i lase în deznădejde. 

Familiile din România. Să ne rugăm pentru 
păstrarea valorilor creștine în definirea și 
instituirea familiei și oprirea legilor care o 
afectează. Să ne rugăm pentru schimbarea 
atmosferei spirituale din familii și pentru ca 
prezența Duhului Sfânt să pătrundă în fiecare 
casă și inimă.

ANUNTURI ,
Motive de 
RUGACIUNE 

)

La multi ani ,
Budea Olimpia

Jurca Eva 

Mara Ionel

Micicoi Mihaela

Ciorba Lucian

Buculei Radu

Oanț Claudiu

Paunovici Doriana

Popa Lelița

Popa Lavinia

Condrea Maria

Crețu Viorica

Buha Gavril

Ianculescu Dorel

Gherghina Doina Sfera Mihaela

Rauca Sorin

Tudoran Veronica

Tartău Marinel

Stanoievici Petre

Sfârcoci Aurel

Vicaș Elisabeta

Roșian Ana

Rediș Monica

Sohoreanu Gheorghe

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta Bulet in duminical AN XX I I I|Nr .37|11.09 .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
PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII



Text: 1 Ioan 5:14–21

STUDIU BIBLIC 

11 septembrie  

Pasajul acesta reprezintă secțiunea finală a epistolei 1 Ioan. Așa cum s-a putut remarca deja, această epistolă 
pare mai mult o omilie (predică) așternută pe hârtie, elementele standard de structură ale unei epistole 
nefiind atât de evidente. Introducerea a avut anumite elemente din ceea ce se cunoștea ca fiind o introducere 
epistolară, care erau evidente în introducerea epistolelor scrise de apostolul Pavel. Nici finalul ei nu are toate 
elementele specifice. Încheierea unei epistole de regulă, cuprindea: precizări finale, salutări individuale 
(salutatio), gânduri finale (postscriptum), doxologie finală. Ceea ce pare evident este că lipsesc din acestă 
încheiere salutările individuale și doxologia, apostolul Ioan aducând chiar în finalul epistolei învățătură 
pentru audiența sa sub forma unor precizări finale și a unui gând final. 

1. Încurajarea credinciosului de a se ruga pentru cel care a greșit (5:14–17)

Primul termen care apare în acest pasaj este „îndrăzneala” iar acesta înseamnă „libertatea de exprimare, 
încredere”. Această libertate de exprimare cu toată îndrăzneala este față de Dumnezeu și se manifestă în 
cererea/rugăciunea adusă de către credincios Lui.(5:14). Acest „cerem” este unul dintre termenii utilizați cu 
privire la rugăciune, fiind tradus chiar de către Dumitru Cornilescu în versetul 16 cu „să se roage”, subliniind o 
anumită dimensiune a rugăciunii, și anume, „ a cere, a înainta o petiție, a revendica”. Doar că natura lui 
Dumnezeu și condiția noastră spirituală face ca omul să nu se poată apropia, de regulă, de Dumnezeu cu 
toată îndrăzneala. Dumnezeu fiind sfânt iar noi păcătoși, chiar și după ce am fost iertați de păcatele noastre, 
apropierea de Dumnezeu cu îndrăzneală se poate face doar în termenii stabiliți de Dumnezeu, iar aceștia 
sunt exprimați în versetul 14 prin expresia „după voia Lui”. Aceasta presupune că cererea noastră trebuie să se 
încadreze în dorința sau voia preferată a lui Dumnezeu. Mai specific spus, suntem ascultați dacă rezultatul 
acțiunii încuviințate în urma aprobării cererii  se va încadra în dorința perfectă a lui Dumnezeu. 

Termenii cheie care se repetă în acest pasaj sunt: „cerem” (apare de 4 ori în vv.14–16), „păcat/păcătuiește” 
(apare de 7 ori în vv.16–18) și „știm” (apare de 5 ori în vv.15, 18–20). Este evident că situația la care se referă 
apostolul aici este legată de confruntarea credinciosului cu păcatul care este prezent astăzi în lume, și chiar la 
existența posibilității ca unii credincioși să ajungă să păcătuiască. De aceea, rugăciunea și aplicarea 
adevărurilor lui Dumnezeu pot să izbăvească și să păzească pe cel credincios de a fi înfrânt de păcat.

“Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce 
este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.”  (Iosua 1:8)

Oare am nevoie de încurajare mai bună, promisiune mai frumoasă când inima mea e plină de întrebări? Când 
picioarele mele pășesc pe o cale necunoscută? Căci mă așteaptă noi provocări în fiecare zi, fiecare săptămână, 
în fiecare nou început. Și chiar dacă nu știu pe unde va coti drumul dinaintea mea, acum știu că lumina 
cuvântului lui Dumnezeu îmi va fi îndeajuns pentru fiecare nou pas.

Citesc despre Iosua. Un tânăr care a crescut lângă Moise. A văzut poporul lui Israel când se bucura și când 
plângea. I-a văzut răzvrătindu-se și umblând prin pustie. A văzut generațiile schimbându-se. Și când cei mai 
mulți au văzut doar uriașii, Iosua L-a văzut pe Dumnezeu și mai mare. Acum el era în fruntea poporului. Se 
pregăteau să pornească spre locuri și popoare necunoscute. Îi așteptau noi provocări. Și Dumnezeu i-a vorbit 
lui Iosua. Aceasta a fost îndrumarea primită: păzește și împlinește poruncile lui Dumnezeu. Citește și 
studiază cuvântul Lui ca să nu te abați de la el. Atunci vei izbuti în calea ta. Vei avea izbândă.

Merinde pentru drum

Citesc cuvântul lui Dumnezeu. Îl tot repet ca să nu îl uit. Îl strâng în inima mea, păstrez și mă gândesc la aceste 
cuvinte. Căci ele alungă frica. Îmi dau putere. Mă încurajează. Sunt cuvinte vii. Și din ele înțeleg că nu sunt 
singură. Nu umblu pe căi necunoscute dacă Dumnezeu este cu mine. Urmând îndrumările Lui picioarele 
mele vor rămâne pe calea cea bună. Miraje înșelătoare nu mă vor abate ușor de pe această cale. Umbre 
întunecate nu mă vor speria. Voi înaina în fiecare zi, cu fiecare pas. Astfel cu siguranță voi ajunge la destinație. 
Nu singură, cu El...                    

Adina Ogrăzeanu-Nagy

O a doua certitudine pe care o are cel credincios este legată de identitatea noastră divină, dobândită prin 
nașterea din nou („suntem din Dumnezeu” – v. 19) și „că toată lumea zace în cel rău”. Într-un sens, acest verset 
pune față în față cele două realități despre care s-a vorbit deja, și anume, faptul că cei credincioși au o natură 
diferită de cei din lume, iar cei care sunt în lume, sunt în întregime așezați sub stăpânirea celui rău. 

Răspunsul credinciosul care îl vede pe fratele său păcătuind ar trebui să fie rugăciunea. Nu este vorba despre 
mustrare sau judecarea celuilalt, ci de a fi alături de celălalt în bătălia cu păcatul, rugându-ne pentru el. De 
fapt, aceasta este rugăciunea după voia lui Dumnezeu, căci Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. În 
schimb, autorul diferențiază angajamentul în rugăciunea de mijlocire pentru cel care păcătuiește în funcție 
de tipul păcatului pe care l-a săvârșit. Cele două categorii menționate sunt: „păcatul care nu duce la moarte” și 
„păcatul care duce la moarte”. Păcatul înseamnă, potrivit termenului în original, „a rata punctul (ținta), a 
greși, a păcătui”. Ce înseamnă păcatul care duce la moarte? Textul nu definește păcatul care duce la moarte, în 
schimb are o precizare în versetul 17 cu privire la păcatul „care nu duce la moarte”. Acest păcat este numit 
„nelegiuire”. Nelegiuirea se referă la orice încălcare a unei datorii. 

2. Încurajarea credinciosului de a trăi în baza adevărurilor înțelese din Cuvânt (5:18–20)

O a treia certitudine care se referă la Fiul lui Dumnezeu. Prima certitudine s-a referit la faptul că cel născut din 
nou nu păcătuiește. A doua certitudine este că noi suntem din Dumnezeu. A treia certitudine se referă la 
faptul că noi, prin Hristos, L-am cunoscut pe Cel ce este adevărat. Ultima propoziție din acest verset este o 
afirmare clară a faptului că Isus Hristos este Dumnezeu, pentru că El este adevărat și este viață veșnică.

O primă certitudine a celor credincioși este că „cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește”. Expresia „cel 
născut” se referă, mai întâi, la credinciosul care a avut parte de transformarea prin lucrarea Cuvântului și a 
Duhului Sfânt, devenind  „o făptură nouă” , în care „toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni. 5:17). Astfel că 
trupul omului născut din Dumnezeu, fiind un Templu al Duhului Sfânt, nu mai poate păcătui, întrucât el nu 
mai aparține omului respectiv, ci lui Dumnezeu, care locuiește în acest Templu. Ființa celui credincios nu mai 
este sub stăpânirea păcatului. 

În această secțiune apare mult mai frecvent termenul „știm” decât în secțiunea precedentă. Semnificația 
termenului „știm” este aceea de „a fi conștient, a privi, a lua în considerare, a percepe”. Acest fel de a cunoaște 
adevărul spiritual include planul fizic, adică, „văd ce vrei să spui”, un „văz mental”, „a vedea, care devine 
cunoaștere”. Acestă cunoaștere poartă cu sine certitudini. Adevărul a devenit atât de real în fața ochilor celor 
credincioși încât ei nu mai au nicio îndoială. 

Încurajarea credincioșilor, în ciuda 
eșecurilor spirituale
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