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Motive de 
RUGACIUNE 

)

SALUTUL BISERICII

pentru anul 2023

“Voi să mergeți după 

Domnul Dumnezeul vostru 

și de El să vă temeți; 

poruncile Lui să le păziți; 

de glasul Lui să ascultați; 

Lui să-I slujiți și de 

  El să vă alipiți.“

(Deuteronom 13:4)

  (Geneza 6:11-18; Evrei 11:7)

Duminicã
10:00-11:00 tudiu biblicS

  | cÎnchinare or mixt 

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  Binecuvântări copii

  Vremea lui Noe (III): 

  Intervenția lui Dumnezeu

11:00-12:30 Serviciu divin:

Joi

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Argumente istorice pentru 

  Învierea lui Hristos

1 :00 - 20:30 Serviciu divin:9  

  îngrijorării (Filip. 4:4-9)

 |  Închinare fanfară

  ă  mesaj: Alex NeagoeFanfar  |

  Urmărirea binelui, ca antidot al

  Mesaj: Mike Licona

ANUNTURI , 

Colectă pentru Biserica Baptistă din 

Voiteg: duminică, 26 februarie. 

Centenar Betel! Vă invităm să celebrăm 

împreună 100 de ani de la înființarea 

Bisericii Creștine Baptiste Nr. 1 “Betel” 

Timișoara! Serviciile aniversare vor avea loc 

duminică, 11 iunie, orele 10.00-12:30 și 

18:00-20.00. Vă așteptăm cu drag!

Întâlnirea femeilor văduve sau singure 

va avea loc vineri, 24 februarie, ora 15:00.

Întâlnire tineri. Datorită vacanței școlare, 

întâlnirea tinerilor de marți NU va avea loc! 

Întâlnirile se vor relua pe 28 februarie,ora 19

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

PROGRAMUL  SĂPTĂMÂNII 

Bulet in duminical AN XX IV|Nr.8|19.02 .2023

Farcaș Gheorghe

Căprioru Ioana

Drăgoi Florica

Motrescu Mihai

Murărașu 

Bugar Laura

Matei Teodor

Rodica

Dărăban Alina

Cristea Domnița

Ciucuriță Samuel

Laitin Petru 

Pașca Ciprian

Olariu Maria

Pele Achim

Tanc Ramona

Șoitoș Rainhold

Rusovan Lorena

1. Deschidere

2. Rapoarte

3. Discuții la rapoarte

4. Descărcarea de gestiune

5. Alegeri membri comitet & consacrare 

slujitori pentru bisericile locale 

7. Disciplină și membralitate

8. Alegerea delegaților bisericii

6. Buget 2023

10. Încheiere

9. Diverse

Casa lui Dumnezeu
O CASĂ PENTRU INIMA TA

REDIRECTIONATI

din impozit

Dacă doriți să redirecționați 3,5% din 

impozitul pe venit, bisericii noastre, 

vă rugăm să completaţi declarația 230

 și s-o predați la biserică până în data de 

20 mai. Formularul se găsește la stand

și pe site-ul bisericii,www.betel.ro. 

Vă mulțumim!

La multi ani ,

ORDINEA DE ZI 
a Adunării Generale Elective a Bisericii 

Creștine Baptiste Nr. 1 Betel Timișoara 

5 (sau 12) martie 2023



Îndemnurile Scripturii cu privire la a nu ne asemăna cu lumea (chipul veacului acestuia este 

sintagma folosită de apostolul Pavel în Romani, cap. 12), pentru unii credincioși au ajuns să fie 

considerate ca fiind prea mult, lucruri mult prea înguste, care foarte ușor sunt încadrate în 

categoria legalismului. De ce s-a ajuns aici și care să fie problema cu o astfel de concepție a unor 

oameni care se consideră credincioși? Tocmai înțelegerea greșită cu privire la conceptul 

Scripturii despre lume. De aceea, în lecția noastră de astăzi vom căuta să vedem care este 

înțelesul pe care Scriptura îl oferă cu privire la „lume”, iar mai apoi vom vedea de ce este periculos 

să ne împrietenim cu lumea și, în cele din urmă vom vedea că deși lumea ne este vrăjmașă, avem 

promisiunea biruinței de partea noastră. Când este periculoasă lumea pentru cel credincios?

A. Atunci când credinciosul cochetează cu ea

Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca să 

puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită (Romani 

12:2).Mântuitorul ne spunea în Predica de pe Munte, că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Iar 

argumentul Său era că un astfel de om ajunge să iubească pe unul, iar când face acest lucru, ajunge 

să-l nesocotească, ba chiar să-l urască, pe celălalt. Într-o altă împrejurare Mântuitorul rostește o 

pildă în care ne vorbește despre doi frați. Unuia dintre ei, atras foarte tare de tentațiile lumii, și-a 

cerut partea de moștenire și a plecat în lume să se distreze. Dar și-a venit în fire, s-a pocăit și s-a 

întors înapoi în casa tatălui său. Celălalt însă, moralistul, deși n-a părăsit casa tatălui, tânjea după 

anumite plăceri de care nu avea parte. Pentru el, rămânerea acasă a reprezentat o adevărată 

corvoadă (vezi Luca 15:29, 30).

Suflete preacurvare! Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să 

fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu (Iacov 4:4). Contextul în care apostolul Iacov 

scrie acest verset este unul în care vorbește despre certuri și neînțelegeri între credincioși. El 

încearcă să le prezinte motivul pentru care existau certurile și neînțelegerile.

B. Atunci când credinciosul o consideră prietenă 

Adina Ogrăzeanu-Nagy

Când iubesc cu adevărat
”Nu vreau să văd doar urmele tale, ceea ce ai făcut, ci vreau să fiu cu tine” – mi-a spus soțul meu. 

Și în timp ce mă gândesc la cuvintele auzite, ele mă mustră. De câte ori mă mulțumesc doar cu 

ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut? Pentru alții, pentru mine. Sau tânjesc după El? După 

relație vie, zilnică cu El? Pentru că în jurul meu totul concurează pentru timpul meu, atenția 

mea. În cursul zilei când îmi fac treaba și eu obosesc. De multe ori nu mai ajunge din timpul 

meu, din puterea mea pentru ceea ce e într-adevăr important. Deși atunci când iubesc pun 

deoparte timp. Când într-adevăr iubesc celelalte lucruri își schimbă valoarea. Lista cu priorități 

se schimbă pentru că persoana iubită ajunge pe primul loc. Astfel toată viața mea se schimbă. 

Mă tot gândesc la cuvintele soțului meu. Și ca mireasa Lui, vreau să îmi doresc, să spun și eu în 

fiecare zi: Doamne, nu vreau doar să văd urmele Tale. Nu doar să văd ceea ce ai făcut Tu. Ci vreau 

să fiu cu Tine. În fiecare zi. Pentru o veșnicie!

Poate că unii dintre acei credincioși s-ar fi grăbit să nominalizeze anumiți vinovați pentru toate 

problemele dintre ei. Iacov însă le taie elanul, spunându-le că problema vine chiar din ei, din ei. 

Care erau poftele pe care le aveau acei credincioși? Din context putem vedea cel puțin trei: pofta 

nesățioasă de a avea cât mai mult și de a risipi cât mai mult, mândria, nesupunerea.

C. Atunci când credinciosul ajunge să iubească lumea și lucrurile din lume 

Biruința asupra lumii înseamnă împlinirea sau păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Sau, invers 

spus: Împlinirea sau păzirea poruncilor lui Dumnezeu înseamnă biruință asupra lumii. Cine 

poate împlini poruncile lui Dumnezeu? Cel care este născut din nou și care Îl iubește pe 

Dumnezeu. Însă ce anume dă biruință credinciosului? Ceea ce dă biruința asupra lumii este 

credința noastră (v. 4). E suficient doar să ai credință? Despre ce fel de credință vorbește Ioan 

aici? Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? (v. 5). 

Practic, nu credința în sine dă biruință, ci obiectul credinței, Isus Hristos Domnul, Cel care 

sălășluiește în omul credincios: Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu; și i-ați biruit, pentru că 

Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume (1 Ioan 4:4).

Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în 

el (1 Ioan 2:15). Privind la contextul acestui verset, vedem cum Ioan vorbește despre dragoste sau 

a iubi: credinciosul, pentru Ioan, era o persoană preaiubită (v. 7); credinciosul trebuie să-și 

iubească fratele (v. 10); credinciosul nu trebuie să iubească lumea (v. 15). Credinciosul poate 

ajunge mai întâi să cocheteze cu lucrurile lumii (acele lucruri care-l împiedică să-L glorifice pe 

Dumnezeu), apoi ajunge să se împrietenească cu lumea, după care ajunge s-o iubească. Practic, 

aceștia sunt pașii îndepărtării omului de Dumnezeu. Odată îndepărtat de Dumnezeu, omul 

ajunge să fie în vrăjmășie cu Dumnezeu (acesta este argumentul lui Iacov). Argumentul lui 

Ioan este contrastant: Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac (1 

Ioan 2:17). Efemeritate versus eternitate. Vremelnicie versus veșnicie. 

STUDIU BIBLIC

19 FEBRUARIE

Promisiunea 
biruinței asupra

lumii

1 Ioan 5:1–5
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