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Curs de cateheză. Cei care doresc să se 

boteze sau să afle mai multe despre 

credinț , sunt invitați la cursul a creștină

de cateheză în fiecare duminică, de la 

ora 10:00, în sala de protocol a bisericii.

Întâlnire rugăciune Moșnița. În 

fiecare vineri, de la ora 18:00, în casa 

fam. Cuzman (Moșnița Nouă, nr. 69A), 

are loc o întâlnire de rugăciune și 

studiu biblic, în vederea plantării 

bisericii din Moșnița Nouă.

Talon de conectare cu biserica. 

Musafirii bisericii noastre sunt invitați 

să completeze talonul de conectare pe 

care îl găsesc la intrare sau pe bănci, iar 

la finalul serviciului divin, să-l lăse în 

cutia de la standul de cărți din hol. 

Talonul mai poate fi completat și 

online, pe  www.betel.ro.

Întâlnirea tinerilor de marți, va avea 

loc într-un cadru informal/interactiv și 

nu se va transmite online. Toți cei care 

doresc să participe, sunt invitați la 

demisolul bisericii, de la ora 19:00.

Întâlnire prezbiteri & diaconi: luni, 

31 octombrie, ora 19:00. 

Fratele pastor Alexandru Neagoe 

care în această dimineață va predica la 

Biserica Baptistă din Cugir.

Fanfara bisericii care astăzi va sluji la 

bisericile din Hațeg și Râu de Mori. 

Întâlnirea 
vaduvelor 
si femeilor 

singure
 vineri | 28 octombrie | ora 16:00

)

)

  (Luca 5:1-11)

  Dependent de Dumnezeu

DUMINICĂ
10:00-10:50 Studiu biblic

11:00-12:30 Serviciu divin: 

  Grup închinare, cor mixt

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  Miracolul rodirii: Bucuria

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  (Filipeni 4:4-13)

  Un tânăr în ascensiune

  Grup închinare, cor copii 

  (2 Cron. 34:1-8)

MARTI

  “Seara altfel”, la demisol

JOI

19:00 - 21:00 Întâlnire tineret:

  Mesaj: Alexandru Neagoe

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Fanfară

  Mesaj: Tiberiu Janai

Binecuvântari
COPII

30 octombrie | ora 11

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

vă slăbească mâinile, căci faptele 

voastre vor avea o răsplată.” 
(2 Cronici 15:7)

SALUTUL BISERICII

Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta
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La multi ani! ,
membrilor bisericii noastre care își vor 

sărbători ziua de naștere săptămâna viitoare:

Vochescu 

Cristian

Borcean Alin

Bulica Volumia

Hergane Cornel

Gruia Cristina

Crețu Marius

Criste Francisc

Guianu Rodica Tărniceriu 

Petrișoara

Tîrziu Doina

Oberșterescu 

Gabriel

Jula Elena

Isfan Aurelia

Pantazi Cristina

Telescu 

Emanuela

Tuțac Andrei

Nicolici Doru

Miheț Ioan

Kobor Klara

Negrescu Ana

Szucs Alexandru

Iacob Alina

)



STUDIU BIBLIC - 23 octombrie 

Despre Zacheu, înainte să se întâlnească cu Domnul Isus, nu știm mare lucru, decât că era un om bogat și că 
era mai marele vameșilor. Această slujbă era foarte urâtă de evreii din acea vreme. Cei care erau vameși erau 
dușmani ai evreilor, pentru că vameșii erau considerați trădători datorită naturii slujbei lor. Când vorbim 
despre Zacheu trebuie să înțelegem că el nu era doar un vameș, așa cum era Levi, care mai apoi a devenit 
ucenicul Domnului, ci el era mai mare peste colectorii de taxe din cetatea Ierihon. O astfel de slujbă l-a făcut 
cu siguranță să se îmbogățească foarte repede, dar l-a dus și în situația de a înșela pe mulți, cerând taxe mai 
mari. Un astfel de om avea mulți dușmani în propria-i cetate. Despre Ierihon, cetatea lui Zacheu, aflăm din 
surse istorice că era o cetate importantă în vremea Domnului Isus și că ea făcea parte din traseul obișnuit al 
iudeilor din Galileea și Pereea, spre Ierusalim. Se crede că Domnul Isus a mai trecut prin această cetate în 
timpul slujirii Sale și este posibil ca să fi făcut și minuni în această cetate, în afară de vindecarea orbului 
Bartimeu, care face parte tot din ultima trecere a Domnului prin această cetate. Când vorbim despre Zacheu, 
nu putem să nu observăm în inima lui dorința de a se întâlni cu Domnul Isus. În el s-a aprins o lumină ce părea 
să îi dea speranță. Este posibil ca prin natura slujbei, Zacheu să fi întâlnit oameni care să fi fost vindecați de 
Domnul Isus sau cărora El le-a schimbat viața. Zacheu decide să Îl caute pe Domnul Isus. existau câteva 
piedici pe care Zacheu trebuia să le treacă pentru a reuși să se întâlnească cu Domnul. Prima era statura sa. 
Zacheu era un om mic de statură și ca să poată ajunge măcar să Îl vadă pe Domnul Isus, el trebuia să găsească o 
cale să se apropie de Hristos. A doua piedică era faptul că era un om cunoscut în oraș, dar pentru el nu era un 
avantaj, pentru că reputația lui nu era una pozitivă. 

I. Zacheu înainte de a se întâlni cu Domnul Isus: omul cel vechi

Lucrarea Domnul Isus pe pământ a durat aproximativ trei ani și jumătate, timp în care El i-a slujit pe oameni 
și le-a împlinit nevoile, venind în întâmpinarea problemelor lor. Isus Hristos le-a arătat că au valoare în ochii 
lui Dumnezeu și că nu este indiferent față de suferințele produse de păcat. În același timp, însă, Domnul Isus 
i-a pregătit pe cei 12 ucenici, pe care i-a avut lângă El în tot acest timp de slujire. Ei au fost martori la toate 
minunile Lui și mai târziu au fost cei care au relatat învățătura Domnului Isus celor cărora le-au propovăduit 
Evanghelia. Un lucru care este important să-l înțelegem cu privire întâlnirea Domnului Isus cu Zacheu este 
modul în care Dumnezeul suveran planifică această întâlnire. Domnul Isus este la sfârșitul lucrării pe 
pământ, pe drumul spre Ierusalim și probabil că trecea ultima oară prin Ierihon; era probabil ultima ocazie pe 
care Zacheu o avea de a se întâlni cu Cel care a venit să-l mântuiască și să-i transforme viața. Prin această 
întâlnire, se vede dumnezeirea Domnului Isus și slava Tatălui. care se oglindea prin El. 

II. Zacheu după întâlnirea cu Domnul Isus: omul cel nou

Datorită faptului că oamenii îl disprețuiau și unii îl urau, el știa că nimeni nu o să îi facă loc ca să se apropie de 
Isus, ci dimpotrivă, o să încerce să îl împiedice să ajungă la El. De aceea, și-a întocmit un plan: a aflat traseul pe 
unde avea Domnul Isus să meargă și apoi a găsit un copac în care să se urce, pentru ca măcar să Îl poată vedea pe 
Domnul când trece pe lângă el. Curiozitatea și efortul lui au fost răsplătite pentru că Domnul se lasă găsit de 
cei care Îl caută cu toată ființa lor și s-a folosit de curiozitatea lui Zacheu pentru a-l aduce la El.

Mare i-a fost uimirea lui Zacheu atunci când Domnul Isus și toată mulțimea s-au oprit exact în dreptul 
copacului în care era el cățărat. Dar surprizele nu aveau să se oprească aici. Domnul Isus îi știa numele și i S-a 
adresat; pe lângă aceasta Domnul Și-a exprimat dorința să poposească în casa vameșului Zacheu. Toată lumea 
a fost surprinsă de această decizie a Domnului și chiar Zacheu a fost uimit să audă o asemenea dorință din 
partea lui Hristos. Zacheu își planificase doar să Îl vadă pe Domnul Isus, măcar pentru o clipă, acum El urma să 
intre în casa lui și să stea la masă cu el. Zacheu s-a simțit onorat și bucuros, fiind cel mai fericit om.Nu a fost 
prima oară când Domnul Isus a intrat să mănânce în casa unui vameș și asta știm din Matei 9:9–13. După ce 
Levi (Matei) este chemat să-L urmeze pe Domnul, Îl găsim pe Isus la masă cu vameșii, probabil colegi de slujbă 
cu Levi. De aici înțelegem că Domnul Isus nu S-a rușinat să stea la masă cu cei dați la o parte și respinși de 
ceilalți. El îi vede pe toți oamenii la fel de valoroși, pentru că sunt creația Domnului. Chiar dacă Isus știa că se 
vor găsi mulți să critice decizia Lui de a sta la masă în casa vameșului Zacheu (v.7), El știa care este scopul 
pentru care a venit în lume: mântuirea oamenilor. Schimbarea din viața lui Zacheu se vede din momentul 
întâlnirii cu Domnul. El își deschide casa pentru Domnul Isus și pentru cei care-L însoțeau. Dintr-un om care 
și-a adunat bogăția luând de la alții, probabil pe căi necinstite, acum îl vedem ca fiind cel care își deschide 
inima și dăruiește cu mână largă celor pe care poate înainte i-a nedreptățit. El devine ospitalier și darnic. O 
astfel de atitudine nu poate veni decât în urma schimbării aduse de Domnul în viața Lui. Viața lui Zacheu și 
prioritățile lui se schimbă radical.  Vedem că Zacheu nu se mulțumește cu a începe din acea zi să trăiască așa cu 
vrea Domnul, ci el este gata să își dea jumătate din bogăția sa pentru nevoile celor săraci și cu ce îi rămâne 
încearcă să repare nedreptățile pe care le-a făcut în trecut. Lucrul acesta nu este ușor, pentru că este posibil ca 
prin această decizie să își piardă averea, dar el este gata să facă asta pentru că, pentru el bogăția nu mai are 
valoare. Zacheu a luat o asemenea decizie, nu ca să-L impresioneze pe Domnul Isus, nici pe oameni dorind să 
arate cât de bun este el. Pentru că inima lui a fost schimbată și Domnul Isus a devenit comoara vieții lui, 
comorile de până atunci și-au pierdut valoarea, găsind în Isus ceva mult mai de preț. 

                       Adina Ogrăzeanu-Nagy

E dimineață ca de vară în acest sfârșit de octombrie. Termometrul se întinde spre 20°C. Cerul e înnorat. Poalele 

copacilor de pe marginea drumului sunt acoperite cu un covor de frunze uscate. Pe crengile care se golesc ici-

colo e câte o frunză verde. Zâmbesc – copacii își cunosc vremea lor. Și chiar dacă ei nu cercetează calendarul, 

știu ordinea. După vară vine iarna. Se pregătesc pentru ea, în fiecare an. Ochii noștri scrutează calendarul. 

Acumulăm anii și în spatele nostru se strâng secole și milenii. Și uităm cuvintele Tale care ne zoresc: ”Eu vin 

curând”. Privirea nostră aruncată pe termometru încearcă să ne liniștească. Vârtejul lumii vrea să ne răpească 

cu el. Puterea irosită, timpul irosit, viața noastră irosită o înghite pentru el. Privirea mea mângâie frunzele 

galbene căzute, uscate. La marginea drumului văd semnalul brațelor goale ridicate spre cer. Descifrez mesajul 

naturii care se pregătește pentru iarnă. ”Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa” – mă atenționează vocea 

Ta. Mă pregătesc și eu. Îmi aranjez haina albă, păstrez comoara pe mi-ai încredințat-o. Las să cadă în praf și să 

se îngălbenească tot ce mă leagă aici. Cu mâini și inimă ridicate spre cer ,Te aștept. Privirea mea alunecă peste 

file de calendar, coloana de mercur din termometru, arătătorul pe cadranul de ceas. ”Eu vin curând” – răsună 

ecoul vocii Tale și în zilele secolului nostru. ”Vino, Te aștept!” - bate inima mea răspunsul și azi...

“Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa.” 

(Apocalipsa 3:11)

AȘTEPTÂND
 

ZACHEU
de la curiozitate 

la ospitalitate
  Luca 19:1–10
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