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Motive de 
RUGACIUNE 

)ANUNTURI ,

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Mesaj: Alexandru Neagoe 

  Cor mixt | orchestră

  credință ca să fiu ateu (I)

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  facerea de bine (Matei 7:12-27)

  Mesaj: Petru Bulica

11:00-12:30 Serviciu divin: 

  Fanfară

  Tema: Nu am suficientă

  Miracolul rodirii:

19:00 - 21:00 Seara altfel:

JOI

DUMINICĂ

18:00 - 20:00 Seară gospel la Betel!

  Cuvânt: Darius Badea

  (Psalm 73)În căutarea fericirii 

MARTI

  Moderator: Darius Badea

10:00-10:50 Studiu biblic

Erașcu Diana

Gordan Cristian

Costea Andreea

Ilia Ramona

Ioescu Aurel

Leuce Cristian

Moise Amalia

Tornyai Nicolae

Tuțac Mărioara

Ungur Alina

Wilms Eugenia

Alda Daniela

Cotta Sofia Sorescu Ovidiu

Dragomir Natalia

Bogdan Ciprian

La multi ani! ,
membrilor bisericii noastre care își vor 

sărbători ziua de naștere săptămâna viitoare:

Seară gospel la Betel: în cadrul serviciului 

divin din această seară. Vă chemăm să ne 

închinăm Domnului într-o seară specială, 

cu multă muzică dar și cu rugăciune. O 

seară a tinerilor, cu închinare, la care să 

participe cu bucurie, întreaga biserică. 

Veniți cu inima pregătită pentru închinare 

și invitrați și alte persoane, care-L iubesc pe 

Domnul, și care adoră să cânte imnuri 

vechi, interpretate într-un mod proaspăt și 

cu bucurie!  Vă așteptăm!

Fundația “Estera” mulțumește tuturor 

celor care susțin lucrarea fundației, prin 

rugăciune și contribuții financiare. În urma 

colectei care a avut loc luna aceasta în 

biserica noastră, a fost strânsă suma de 

5.710 lei și 50 euro. Vă mulțumim!

Bun venit pe lume, David! În familia 

Pașca Ludmila și Ciprian s-a născut un 

băiat pe nume David. Dorim ca Dumnezeu 

să-l binecuvânteze pe el și întreaga familie.

Curs de cateheză pentru candidații la 

botez:  în fiecare duminică, de la ora 10:00. 

Curs de creștere spirituală pentru cei 

botezați în ultimii doi ani: în fiecare 

duminică, de la ora 10:00.

Prânz tineri. La terminarea serviciului 

divin din această dimineață, tinerii bisericii 

sunt invitați să ia masa de prânz împreună, 

în sala de la demisol. 

A trecut la Domnul fr. Teodor Popescu. 

Înmormântarea a avut loc săptămâna 

trecută. Fie ca Dumnezeu să mângâie 

familia îndoliată.

Frații Moisa Daniel și Onisim care peste 

două săptămâni, vor pleca în misiune în 

India. Ne rugăm pentru ocrotire, o bună 

mărturie și pentru propășirea lucrării 

Domnului în India și în întreaga lume.

Fratele pastor Alexandru Neagoe care în 

acest week-end slujește la Biserica “Poarta 

Cerului” din Hassleholm, Suedia.

Seniorii bisericii. Domnul să-i întărească 

și să-i binecuvânteze cu pace și sănătate.

Sănătate. Dumnezeu să se atingă de cei 

care se confruntă cu probleme de sănătate, 

să-i întărească și să nu-i lase în deznădejde.

Credință statornică. Veștile care se 

răspândesc în jurul nostru să nu ne sperie  

și să nu ne afecteze credința. Să rămânem 

ancorați în promisiunile Domnului și să nu 

ne îngrijorăm pentru ziua de mâine.

Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta
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SALUTUL BISERICII
“... voi dar întăriţi-vă şi nu lăsaţi 

să vă slăbească mâinile, căci 

faptele voastre vor avea răsplată.” 

(2 Cronici 15:7)

Seara 
gospel



STUDIU BIBLIC - 20 noiembrie

LEPROSUL

TRANSFORMAT
de la disperare

la credinta

Lepra este o boală veche ce făcea ravagii în vremurile de demult, când posibilitatea de răspândire 
era extrem de ridicată. Cel mai „celebru” lepros este Naaman sirianul, care a fost vindecat. 
Domnul Isus a fost confruntat în timpul Lui cu bolnavi de lepră, pe care i-a vindecat. În acest text 
avem un grup de zece oameni care aveau aceeași problemă și au strigat după ajutorul Domnului 
Isus. Toți au fost ascultați, dar doar unul a primit pe lângă vindecare , și mântuirea sufletului. 

în vremea Domnului Isus, boala nu avea nicio șansă de vindecare, practic bolnavii de lepră erau 
niște persoane ce nu mai contau pentru societate, erau izolați departe de zonele locuite. 
Gravitatea bolii, cât și gradul de contagiozitate pe care îl avea îi determina pe contemporanii celor 
bolnavi să îi țină la distanță. În vreme de belșug, primeau și ei ceva de la familie sau de la prieteni, 
dar în timpuri de strâmtorare erau condamnați la înfometare. Cei patru leproși de la poarta 
Samariei nu mai aveau nicio speranță de la cei din cetate, datorită crizei acute în care se găseau cei 
asediați în cetatea Samariei, de aceea se gândesc că trebuie să plece de acolo încercând să 
supraviețuiască, astfel că descoperă tabăra sirienilor goală.

Nu e puțin lucru ca strigătul de disperare al cuiva să fie auzit și ascultat de Domnul Isus. Acești 
leproși au fost nu doar auziți de Domnul, ci rugăciunea lor a fost și ascultată. 

Strigând după ajutorul Domnului Isus, oamenii au primit ceea ce au cerut, în ciuda gravității 
bolii. Pentru boala lor nu exista prea multe șanse de vindecare. Dacă ne uităm în legea lui Moise, 
descoperim că la muntele Sinai poporul a fost învățat cum să se relaționeze la această boală, care 
sunt semnele ei, dar și ce pași ar trebui făcuți în cazul vindecării. Probabil că nu prea mulți au 
ajuns să obțină vindecarea. De altfel în Vechiul Testament avem cazul Mariei, sora lui Moise, și al 
lui Naaman, ce au fost vindecați de lepră.

1. În ciuda gravității bolii

I. Ascultați și vindecați

II. Ascultați și reabilitați

2. În ciuda așteptărilor celor din jur
2. Pentru că s-a aruncat cu fața la pământ

Odată cu vindecarea de această boală a venit și reabilitarea socială. Dacă altădată, indiferent de 
poziția pe care au avut-o, contemporanii i-au izolat, acum vindecarea a adus întoarcerea la viața 
socială de mai nainte. Dacă în condiții de sănătate cel de-al zecelea, care era samaritean, nu ar fi 
avut loc între ei, boala a îngăduit ca bariera socială să dispară. Acum în vindecare iată că devin 
din nou insensibili la atitudinea samariteanului și nu urmează exemplul lui de a se întoarce 
pentru a mulțumi. În graba lor de a redeveni ceea ce au fost înainte sau poate chiar ceva în plus, 
uită de Domnul și nu se mai întorc.  La fel procedează mulți și azi care ascultați fiind și ridicați 
din nou de Domnul, nu se mai gândesc la întoarcere și pocăință, ci sub influența celor din jur, 
trăiesc mai departe în nepăsare.

1. Pentru că s-a întors

Astfel că, odată vindecați au putut să își reia viața de mai nainte, obținând reabilitarea 
completă. Nu știm exact unde s-au grăbit așa de tare că nu au mai avut timp să se întoarcă la 
Domnul Isus, dar putem presupune că, dacă bolnavi fiind familiile i-au izolat, acum au alergat 
să obțină din partea preotului care a pus diagnosticul reabilitarea! Curios lucru că atunci când 
cineva este ascultat de Dumnezeu, chiar și când în aparență nu mai sunt șanse, unii nu mai au 
timp de mulțumire. Iar ca motivație a lipsei de mulțumire unii introduc familia. Cu siguranță că 
nu ar fi fost pentru familiile lor nicio problemă dacă ar mai fi „întârziat” câteva ceasuri, dar în 
graba lor de a se întoarce acasă, L-au ignorat pe Cel fără de care nu ar fi fost posibilă acest fapt.

2. În societate

Nu este deloc puțin lucru ca cineva să fie ascultat de Domnul și să primească vindecarea 
trupului și reabilitarea socială și familială, dar dacă ne uităm la acest text descoperim că 
Domnul Isus a fost interesat de a da celor zece ceva mult mai prețios: mântuirea sufletului. 
Chiar dacă unii consideră că este important ca în această viață omul să fie ascultat de Dumnezeu 
și să primească ceea ce cere, iată că deși au fost ascultați și au primit mila după care au strigat, ar 
fi putut primi cu mult mai mult dar n-au făcut-o pentru că nu au fost interesați. În schimb 
samariteanul s-a ales cu vindecare, reabilitare  și mântuire!

III. Ascultat și mântuit

Nu degeaba pocăința este numită în Scriptură „întoarcere”. Iată că omul acesta s-a întors la 
Domnul, și a avut timp de a se smeri la picioarele Domnului. Gestul i-a adus mântuirea 
sufletului. Deși unii gândesc doar în termenii de „aici”, Domnul Isus a venit pentru a ne pregăti 
pentru „acolo”. Chiar dacă se primește aici vindecare și chiar dacă omul este ridicat de pe pat de 
spital și reabilitat pentru familie și societate, noi nu trăim veșnic pe acest pământ și până la 
urmă ne vom înfățișa înaintea Lui și acolo și atunci va conta mântuirea sufletului.  

Gestul făcut de acest om arată profundul respect pe care îl datora Aceluia care i-a dat vindecarea 
trupului. Omul s-a întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu cu glas tare, o atitudine ce arată 
deosebita bucurie resimțită după ce Domnul i-a redat sănătatea. Dacă bolnav fiind de lepră se 
părea că nu mai are nicio șansă de salvare, iată că, fiindu-i milă de ei, Domnul Isus le-a dat 
vindecarea. Dintre toți cei vindecați, doar un străin, un samaritean, unul de la care te-ai aștepta 
cel mai puțin, se întoarce să mulțumească! Nu i-a păsat samariteanului nici de ce spuneau 
liderii religioși despre Isus, nici de ceea ce au făcut ceilalți colegi de suferință, ci înțelegând 
foarte repede cine este cel ce i-a dat salvarea, laudă pe Dumnezeu cu glas tare, se aruncă cu fața la 
pământ înaintea lui Isus și are timp de a-I mulțumi. Vedem astfel un om care a găsit cu cale să 
lase totul și să se întoarcă cu un respect deosebit, recunoscând pe Isus ca Domn și Dumnezeu. 
Vedem aici un om transformat de întâlnirea cu Domnul Isus, a cărui viață a fost transformată în 
credință. Mântuitorul apreciază credința samariteanului și îi oferă ceva în plus: mântuirea.

Luca 17:12–19
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