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Motive de 
RUGACIUNE 
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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)

ANUNTURI ,

  Mesaj: Alexandru Neagoe
  De ce (să) cred Biblia? 

  (Jud. 5:1-13)Steagul biruinței 

19:00 - 20:30 Serviciu divin:
  Fanfară | mesaj: Daniel Moisa

MARTI

  (2 Tim. 3:14-17)

19:00 - 21:00 Închinare studenți medicină

JOI

  un misionar (Ioan 1:35-45)

DUMINICĂ

  Mesaj: Alexandru Neagoe

10:00-10:50 Studiu biblic

  Grup închinare | cor mixt

  Miracolul rodirii: îndelunga  
  răbdare   (2 Petru 3:9-15)
  Cina Domnului

11:00-12:30 Serviciu divin: 

18:00 - 20:00 Serviciu divin:
  Închinare | cor | cor clopoței

  Fiecare credincios (baptist) 

  Prezentare & colectă RVE
  Mesaj: Petru Bulica

Bulet in duminical AN XX I I I|Nr .45|06 .11.2022

Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

Cina 
     Domnului

La multi ani! ,
membrilor bisericii noastre care își vor 

sărbători ziua de naștere săptămâna viitoare:

Humita Mariana

Rascovici Maria

Balc Anca

Dumitru Antonia

Belu-Borozan Florin Isac Ramona

Coman Iulia
Cîrja Ioan

Criste Rodica

Fizedean Melania

Mate Angela
Bold Raveca Neagoie Ioan
Berce Gabriel

Pătălău Lavinia

Sicoe Maria
Turcu Dorotea
Zah Daniel

Perseverență și sfințire. Dumnezeu să ne 
ajute ca în toate încercările, provocările sau 
ispitele prin care trecem, să-I rămânem 
credincioși.

Fratele pastor Alexandru Neagoe care în 
această după amiază va predica în cadrul 
unui serviciu de evanghelizare la Biserica 
Baptistă “Harul”, din Bocșa. 

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.

Corul studenților, la Betel! Duminică, 13 

noiembrie, în cadrul serviciului divin de 

seară.

Curs de creștere spirituală pentru cei 

botezați în ultimii doi ani: în fiecare 

duminică, de la ora 10:00.

Prânz și părtășie pentru persoanele 

văduve. Persoanele văduve din biserica 

noastră sunt invitate la încheierea 

seviciului divin din această dimineaţă, la un 

prânz și un timp de părtășie, în sala de la 

demisolul bisericii.

O zi cu familia, la Betel! Câteva persoane 

private de libertate de la Peniteciarul 

Timișoara vor fi invitatele bisericii noastre 

pe 13 noiembrie, în cadrul serviciului divin 

de dimineață, pentru a petrece un timp în 

mijlocul nostru, împreună cu familiile lor.

Restaurat de Hristos. Sâmbătă, 11 

noiembrie, ora 16:00, la Biserica Baptistă 

“Emanuel” din Timișoara, va avea loc 

întâlnirea tinerilor creștini baptiști, pe 

comunitate. Tema întâlnirii: Restaurat de 

Hristos. Invitaţi: Grupul Continental, 

pastor Ștefan Luţan.

Curs de cateheză pentru candidații la 

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

Prezentare & colectă specială pentru 

Radio Vocea Evangheliei: în cadrul 

serviciului divin din această seară.



STUDIU BIBLIC - 6 noiembrie

NICODIM
de la teamă la 

mărturie publică
Ioan 3:1–13

- Dorea să cunoască voia lui Dumneu dar îi era teamă să ceară detalii, pentru a nu se discredita 

Scriptura ne spune că, de teamă, a venit la Domnul Isus noaptea, probabil gândind că nimeni 
nu-l vede și dacă nimeni nu va ști, nu vor fi repercusiuni și că nimeni nu-l va critica pentru 
cuvintele pe care le adresează Mântuitorului și pentru convingeri. El era convins că Domnul Isus 
nu făcea nimic rău, nu avea nimic personal cu fariseii, ataca doar formalismul lor, nu căuta 
popularitate, ci doar transmitea voia lui Dumnezeu; nimeni nu-l va deranja și va putea vorbi pe 
îndelete cu Domnul, pentru a înțelege ce intenționa cu adevărat

- Recunoștea prezența și autoritatea lui Isus, dar se temea să-I recunoască public divinitatea 

Printre farisei, se afla un om pe nume Nicodim, care, pe de o parte recunoștea adevărul, dar pe de 
altă parte se temea de oameni. El era un fruntaș al poporului, un om citit (un rabin), care înțelegea 
Scripturile și a recunoscut în Isus semnele mesianice, dar căruia îi venea greu să ia o decizie clară 
și să se dedice pe deplin, pentru că se temea, iar frica de oameni îl ținea la distanță. Deși Scriptura 
ne oferă puține date despre el, totuși, putem observa câteva caracteristici ale inimii lui:
- Avea unele convingeri dar se temea să nu intre în conflict cu ceilalți conducători religioși ai 
poporului, care nu recunoșteau în Isus pe Trimisul lui Dumnezeu.

Nașterea din nou este esența vieții noi și marca adevăraților credincioși. Fără nașterea din nou 
nimeni nu poate înțelege adevărul cu privire la Împărăția lui Dumnezeu, cu atât mai mult, nu va 
putea intra în ea. Pentru a fi mântuit este nevoie de transformarea produsă de Duhul Sfânt, care 
generează credință autentică și pocăință. Omului nemântuit, deși recunoaște adevărul, îi este 
greu să-l accepte și să-l urmeze, de teama oamenilor (Romani 1:32). Dumnezeu, care știe inima 
omului, ne spune prin Domnul Isus: Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide 
sufletul; ci temeți-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă și sufletul, și trupul în gheenă. (Matei 
10:28) A-L urma pe Domnul Isus presupune lepădarea de sine și luarea crucii, care înseamnă 
suferința pentru El. În Matei 10:22 El ne spune: Veți fi urâți de toți, din pricina Numelui Meu; dar 
cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.

Pentru că Domnul îi cunoștea inima, nu era nevoie să mai asculte frământările lui Nicodim, ci 
cuvintele Sale lovesc la țintă. El îi spune foarte clar: „Ai nevoie de transformare (să fii născut din 
nou)! Inima ta trebuie să fie modelată de Duhul Sfânt, ca ea să fie în întregime a Domnului.” 

Indecizia, teama de oameni, necunoașterea deplină a voii lui Dumnezeu determină frământare, 
nesiguranță, îndoială . Analizând cuvintele lui Nicodim, putem constata că în inima lui erau:

- O zbatere între a sta deoparte și a se apropia de Domnul – nu putea să nu vină să vorbească cu El, 
dar nici nu dorea să fie văzut de alții, fiindcă se temea să nu fie respins și chiar înlăturat din funcție.

- Nicodim a înțeles lucrarea sinceră a Domnului Isus, care dorea să-i pregătească pe oameni 
pentru cer, fiindcă în sistemul lor actual și în felul lor de a fi nu puteau să ajungă acolo. În 
Împărăția lui Dumnezeu vor intra doar cei neprihăniți, cei care înțeleg și primesc jertfa Sa.

1. Frica și consecințele ei

- O zbatere între a fi pe placul lui Dumnezeu și a fi pe placul oamenilor. Știa că nu le poate împlini 
pe amândouă, iar această stare de fapt și indecizie în alegere genera tensiune.

- O zbatere interioară, o frământare generată de faptul că nu era decis să renunțe la tot de dragul 
Domnului Isus, dar nici nu putea să-I nege autoritatea. El știa că trebuie să ia o decizie clară – ori Îl 
accepți, ori Îl respingi - dar nu era pregătit să plătească prețul!

Accentul textului nu este pe Nicodim, ci pe așteptările lui Dumnezeu pentru fiecare om; mai 
precis, pe condiția obligatorie pentru a ajunge în cer. Ceea ce transmite Domnul lui Nicodim este 
valabil pentru toți. Domnul îi spune clar lui Nicodim: esența transformării este nașterea din nou. 
Transformarea se face prin lucrarea Duhului Sfânt în inima păcătosului, care o face sensibilă la 
voia lui Dumnezeu și doritoare de a fi în părtășie cu El. Lucrarea nașterii din nou realizată de 
Duhul Sfânt este prezentată de Domnul Isus ca fiind o lucrare tainică, invizibilă, ascunsă de ochii 
lumii și experimentată individual; o lucrare a Duhului,care oferă viață spirituală,  o înnoire în 
duhul. Odată ce are loc nașterea din nou, Duhul Sfânt va sădi în inimă darul credinței, care 
determină credinciosul să-și pună încrederea pe deplin în Hristos pentru mântuire. Pentru a-l 
stimula la credință, Domnul Isus. Credința autentică dată de Duhul Sfânt determină venirea 
omului la Hristos cu pocăință pentru păcat, implorând iertarea. Mântuire înseamnă a privi la 
Hristosul crucificat ca singurul mijloc de salvare și a te dedica Lui cu credință deplină.

3. Capitularea și ieșirea din anonimat

- Nicodim a înțeles valoarea Cuvântului lui Dumnezeu (a cuvintelor Domnului Isus) – și aceasta 
înainte de jertfa Sa – de aceea a dorit ca și ceilalți farisei să meargă să stea de vorbă cu El, să-L 
asculte, pentru a-I înțelege nevinovăția. Deși nu e pe față de partea Domnului, indirect Îi ia 
apărarea și ia apărarea aprozilor trimiși să-L prindă (Ioan 7:50). Credința vine în urma auzirii 
Cuvântului lui Dumnezeu. Așa s-a născut credința și în El.

2. Cum are loc transformarea

- Nicodim a înțeles nevoia de a fi făcute schimbări în viața lui (nevoia unei decizii ferme). El a 
înțeles și necesitatea renunțării la teamă. Pe Nicodim nu l-a mai interesat ce spun alții, ci a 
recunoscut că Cel condamnat de Sanhedrin merita cinstire. Mai târziu el și-a arătat recunoștința, 
fiind gata să vină în ajutorul femeilor. Alături de Iosif din Arimateea a ieșit din anonimat, 
mărturisind că este un ucenic al Domnului Isus. El a înțeles că nu te poți teme și de Dumnezeu și 
de oameni în același timp. Putem observa astfel, cum Duhul Sfânt a lucrat la inima lui Nicodim, 
determinându-l să capituleze și să se încredințeze în mâna Domnului. Facem și noi la fel?

Duhul Sfânt a lucrat în inima lui Nicodim. Vedem că Nicodim a crezut că Isus este Dumnezeu și 
Mântuitorul promis, mai ales că semnul pe care i l-a dat s-a împlinit întocmai. El și-a asumat riscul 
mărturisirii publice de a fi ucenicul Domnului, alături de Iosif din Arimateea. Putem observa că:
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