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  Cuvânt: Samson Popescu

  Seara seniorilor

  Cuvânt: Petru Bulica

  Fanfară

DUMINICĂ
10:00-10:50 Studiu biblic

  Grup închinare, cor mixt

11:00-12:30 Serviciu divin: 

  (Luca 18:1-8; Mat. 7:7-8)

JOI
19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Cuvânt: George Scobercea

  Când pârâul Domnului seacă

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Grup închinare, cor mixt

  (1Împ. 17:1-7)

  Dependenți de Dumnezeu

  și în interdependență unii  

  Mesaj: Petru Bulica

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  față de alții  (V)

Grupa cls. 3-4 - Et. II, a 2-a clasă pe dreapta
Grupa cls. 5-6 - Et. II, a 3-a clasă pe dreapta

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

Grupa cls. 7+ - Et. II, ultima clasă pe dreapta
La grupa de preșcolari, sunt invitați copiii 
de la 3 ani în sus, care pot sta fără părinți. 
Rugăm părinţii 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. Nu se eliberează adeverințe 
pentru religie, dacă în cadrul școlii, copilul 
are posibilitatea de a face orele de religie cu 
profesori evanghelici. În componența notei 
se va ține cont de 2 aspecte: prezența la 
întâlnirile de școală duminicală (minim 
42% pentru nota 9 și 71% pentru nota 10) și 
cunoștințele și activitatea de la grupă.

Curs cateheză. Cei care doresc să se boteze 
sau să af le mai multe despre credința 
creștină  , sunt invitați la cursul de cateheză
duminica, la ora 10:00, în sala de protocol.

Grupele de şcoală duminicală pentru 
copii se desfășoară în fiecare duminică, 
între orele 10:00-11:00, în următoarele săli:
Grupa preşcolari - subsol mic

Seara seniorilor: în cadrul serviciului 
divin de joi seara, 29 septembrie.

Întâlnirile de tineret se reiau marți, 4 
octombrie, ora 19:00.

Întâlnire de părtășie și rugăciune a 
surorilor : vineri, 30 septembrie, între ora 
17:00, la parterul centrului de educație.

În fiecare seară de vineri, începând cu ora 
18:00, în casa familiei Cuzman (Moșnița 
Nouă, nr. 69A), se desfășoară o întâlnire 
de rugăciune și studiu biblic, în vederea 
plantării bisericii din Moșnița Nouă.

Ucraina; pace și stabilitate în lume.

Cursanții de la cateheză: să meargă tot 
mai hotărât pe urmele Domnului Isus.

Școala duminicală, pentru ca Dumnezeu 
să binecuvânteze toți copiii iar învățătorilor 
să le dea inspirație, înțelepciune, dragoste, 
răbdare și să le răsplătească implicarea.

ANUNTURI , BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu
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“... 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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STUDIU BIBLIC 

25 septembrie  

Atunci când credincioșii bisericii locale sunt maturi din punct de vedere spiritual, când mărturia lor 
în afară este una bună, când relațiile dintre ei sunt puternice și sănătoase, iar lucrarea Domnului se 
face în echipă și într-un spirit de colaborare, slujirea din biserica respectivă va aduce numeroase 
satisfacții. În caz contrar, slujirea se va face cu mare greutate și cu puține reușite. 

3 Ioan este una dintre cele mai târzii scrisori din canonul Noului Testament, scrisă către sfârșitul 
secolului I (cca. 85–95 d.Hr.). Este scrisă în aceeași perioadă cu 2 Ioan, între cele două existând o 
mulțime de asemănări. Scrisoarea este trimisă de apostolul Ioan („Prezbiterul”) unui lider creștin 
dintr-o biserică-soră neidentificată: Prezbiterul către preaiubitul Gaiu (v.1). Dacă scrisoarea 2 Ioan 
stă sub semnul anonimatului, în 3 Ioan sunt menționate trei nume masculine: Gaiu, Diotref și 
Dimitrie (vv.1,9,12). În jurul acestor trei persoane se dezvoltă secțiunile sau diviziunile majore ale 
scrisorii. Ideile principale pot fi deduse pe baza frecvenței cuvintelor-cheie.

1. Satisfacțiile slujirii: creștinii cu o mărturie bună (vv.1–8,11–14)
a. Gaiu – Încă din urarea de început, lui Gaiu îi este apreciată sănătatea și prosperitatea sufletului 
(v.2). Este posibil ca, din punct de vedere fizic, Gaiu să fi fost afectat de vreo boală. Din punct de 
vedere spiritual însă, Gaiu era un creștin sănătos și roditor. Aceasta este una dintre satisfacțiile 
slujirii: să vezi creșterea frumoasă și sănătoasă a celor pe care îi slujești și pentru care te rogi.

În al doilea rând, Gaiu este „credincios adevărului” şi „umblă în adevăr” (v.3). Doctrina lui este 
corectă, iar trăirea creștină zilnică îi este în armonie cu doctrina. Deloc surprinzător, mărturia lui 
bună este dusă mai departe, din gură în gură, până ajunge la „Prezbiter” (vv.3,4). Veștile despre Gaiu 
îi produc lui Ioan „o mare bucurie” (v.3), care nu poate fi depășită de nimic: „n-am bucurie mai mare” 
(v.4). Mărturia bună a copiilor spirituali  este o altă sursă de satisfacție și bucurie în slujirea creștină.

În al treilea rând, Gaiu lucrează cu credincioșie în tot ce face pentru frați și pentru străini (v.5). 
Ospitalitatea și spiritul lui de slujire sunt și ele cunoscute printre credincioșii diferitelor biserici: i-a 
primit foarte bine pe trimișii apostolului Ioan (v.6). Un creștin sănătos din punct de vedere spiritual, 
solid din punct de vedere doctrinar și cu o mărturie de viață ireproșabilă, va fi și un creștin activ, care își 
cunoaște darul și rolul, și care este implicat în felurite slujiri în biserică și în afara ei. Creștinii activi, 
care își cunosc locul și rolul și își fac partea lor cu credincioșie, fac slujirea creștină mai ușoară și mai 
frumoasă, căci este o slujire făcută în echipă: Este datoria noastră dar să primim bine pe astfel de 
oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul (v.8). 

b. Dimitrie – Foarte puține detalii se cunosc despre această persoană. Posibil să fie unul dintre 
trimișii lui Ioan, un predicator sau misionar format în anturajul lui. Ce știm însă cu siguranță, e că 
„mărturia” lui frumoasă a ajuns până la noi (v.12). Despre Dimitrie „mărturisesc bine” „toți”, 
„Adevărul” și apostolul („noi”). Chiar și Adevărul poate fi interpretat în mai multe feluri. Ceea ce spun 
alții despre Dimitrie (imaginea lui publică sau reputația lui) este adevărat. Nu există discrepanțe între 
ceea ce afișează Dimitrie în public și ceea ce este în realitate. „Adevărul” din v. 12 face referire la Hristos 
sau la Duhul Sfânt. Dacă acesta este sensul, atunci apostolul Ioan a primit darul discernerii spirituale, 
dar și confirmarea din partea Domnului că Dimitrie este în realitate ceea ce afișează în public. Chiar 
dacă Diotref caută să iasă în față, Dimitrie este cel pe care „Prezbiterul” îl dă ca exemplu de urmat (v.11). 
O mare satisfacție pentru slujitori sunt acei creștini care pot fi recomandați pentru o lucrare și oferiți 
ca exemple demne de urmat.

c. Ioan – Fiind un model de slujitor, apostolul Ioan își iubește frații „în adevăr”, numindu-i „preaiubiți” 
(vv.1–11). Se roagă pentru ei, având priorități corecte în rugăciune (v.2). Realizările lor spirituale și 
mărturia lor bună, care se răspândește, îi produc o bucurie maximă (vv.1–8); iar comportamentul 
unora nedemn de un creștin îi produc întristare (vv.9–11). Îi place să promoveze și să recomande cu 
căldură alți slujitori, mai tineri (v. 12). În același timp, nu se teme să confrunte păcatul pe față, nici „să 
spună lucrurilor pe nume” (v.10). Iubește părtășia cu alți creștini, astfel că nu se mulțumește să le 
trimită scrisori, ci vrea să îi viziteze în persoană (v. 13). Își dorește ca între biserici să fie pace și unitate. 
Acordă atenție fiecărui membru al bisericii-soră. Niciunul nu trebuie să fie neglijat (v.14). Apostolul 
Ioan are o inimă de păstor. Este o mare binecuvântare să fii păstorit de cineva cu o astfel de inimă!    

Diotref este genul de conducător bisericesc care abuzează de poziția lui. Stilul său de conducere este 
caracterizat de control, duritate și insensibilitate față de membri. Cine nu face ca el sau nu gândește ca 
el, este eliminat: nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voiesc să-i primească şi-i dă afară 
din Biserică (v.10). Slujește biserica locală într-un mod care să îl scoată în evidență și care să îi 
întărească și mai mult poziția și controlul: îi place să aibă întâietatea între ei (v.9b). 

- este făcută din mândrie, din dorința de a ieși în evidență;

Pentru a-și păstra puterea în biserica locală este gata să rupă relațiile cu bisericile-surori (v. 9c: nu vrea 
să știe de noi); astfel, îi respinge pe trimișii apostolului în biserica condusă de el. Arată că nu știe să stea 
sub autoritate, dar are pretenția ca alții să stea sub autoritatea lui. Nu se sfiește să își vorbească de rău, 
pe nedrept, frații de credință – inclusiv pe apostolul Ioan: ne clevetește cu vorbe rele (v.10). Cuvintele și 
faptele lui sunt rele, ambele dovedind că Diotref nu Îl cunoaște pe Dumnezeu (v.11). Slujirea creștină 
nu poate fi făcută corespunzător cu astfel de oameni. Lucrarea Domnului va înainta atunci când: 

- slujitorii nu știu să stea sub autoritatea Scripturii, a bisericii sau a celor puși să vegheze asupra lor; 

- vorbirea de rău sau clevetirea distruge relațiile dintre frați.

2. Greutățile slujirii: creștinii cu o mărturie rea (vv.9,10)

- cei care slujesc și conduc biserica nu Îl cunosc pe Dumnezeu; 

- membrii bisericii locale sunt controlați, neglijați, abuzați sau eliminați; 
- relațiile între biserici se răcesc sau sunt tensionate, iar competiția înlocuiește colaborarea; 

GREUTĂȚILE ȘI SATISFACȚIILE SLUJIRII
Text biblic: 3 Ioan, Verset cheie: 3 Ioan 11
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