Rugăciune

Anunturi
,

?
Cursul de cateheză se desfășoară în fiecare
?
Pentru fratele pastor Alexandru Neagoe care
în această după amiază va predica în cadrul
duminică, de la ora 9:00.
unui serviciu de evanghelizare la Biserica
Ședinț
?
ă prezbiteri: 3 octombrie, ora 19:00.
Ședință
Baptistă din Ghiroda.
?
Școala de rugăciune: 5 octombrie, ora 18:00.
ți în lucrarea bisericii
?
Pentru toți cei implica
implicați
?
Aniversare 25 de ani Liceul Teologic Baptist.
noastre: pentru pastorii, prezbi
terii și diaconii
prezbiterii
Duminic
ă, 9 octombrie, în cadrul serviciului
Duminică,
bisericii; pentru cei implicați în lucrarea
divin de seară, va avea loc aniversarea a 25 de
muzicală; pentru cei ce mijlocesc prin
ani de existență a Liceului Teologic Baptist.
rugăciune și pentru cei ce fac dărnicie; pentru
șirea de toamn
?
Ie
ă la Br
ădățel, a tinerilor și
Ieșirea
toamnă
Brădățel,
cei ce se ocupă de copiii și tinerii bisericii și
adolescenților din Betel: 7-9 octombrie.
pentru cei din departamentul media. El să
Tema: Caracter puternic într-o generație
răsplătească tuturor celor care susțin într-un
confuză - Cum să-ți construiești caracterul în
fel sau altul, mai mult sau mai puțin vizibil,
viață. Programul va cuprinde și activități
lucrarea Bisericii și răspândirea Cuv
ântului.
Cuvântului.
sportive, drumeție, team-building. Înscrierile
Pentru persoanele care se confruntă cu
?
se vor face la grupe.
probleme de sănătate - Nicoleta, Ana Vucu,
Ediția de toamn
?
ă "Week-end la munte cu
toamnă
Dumnezeul păcii să vă sfințească
Elena Puican, Anton, fiica surorii Kovaci
Kovaci,, Anuța
tata". În weekend-ul 7-9 octombrie, așteptăm
El însuși pe deplin; și duhul vostru,
Colaru, Lenuța-Viorica, Daniela Andronache,
tătici și copii, să petreacă un timp de calitate
sufletul vostru și trupul vostru să fie
ă
Gina Bulica, Elena Butaș, Dorina Ciupa, Duț
Duță
împreună la Brădățel. Mai multe detalii pe
păzite
întregi, fără prihană, la venirea
Constantin, Ezra, Sorina-Mihaela & Cătălinwww.bradatel. ÎÎnscrieri:
nscrieri: office@bradatel.ro
Domnului nostru Isus Cristos.
Andrei,
Ileana
Forț,
Maria
Ghilea,
Silvia
Gongola,
ântări copii: 30 octombrie, în cadrul
?
Binecuv
Binecuvântări
1 TESALONICENI 5:23
Vanita Grozăvescu, Ionic
ă, Monica,Dorica și Ionel
Ionică,
serviciului divin de dimineață.
Scobercea, Lia Sfârcoci, Sofia, Marian
nți în lunile octombrie și noiembrie:
?
Nu
Nunți
Rugăciune: Avram Moisa
ănescu, Maria Tudor
Ștef
Ștefănescu,
Tudor,, Ioan Urâtu - ca
Duminica dimineata
,
- 9.10, ora 11:30, Biserica Baptistă “Maranata”
Studiu biblic: pastor Alexandru Neagoe
Dumnezeu să le aline suferința, să le întărească
ora 9:00- 9:50
Cosmin Gherebeanu & Ella Ficuț
Serviciu divin:
credința și să le vindece.
ora 10:00-10:50
- 16.10, ora 15:00, Biserica Baptistă “Betel”
Cor , predică: pastor Petru Bulica
Pentru persoanele vârstnice, ca Dumnezeu să le
?
ora
11:00-12:30
ărescu & Corina Muscan
Andrei Bodn
Bodnărescu
Cina Domnului
fie alinarea în momentele mai dificile ale acestei
- 22.10, ora 14:00, Biserica Baptistă “Betel”
perioade a vieții, să le dea sănătate și pace.
Natanael Bejinar & Adela Wekszler
Serviciu divin:
Duminica seara
- 23.10, ora 13:30, Biserica Penticostal
Penticostalăă “Elim”
ăciune pentru studenți
Închinare, cor, rug
rugăciune
ora 18:00-20:00
Radu Arjocu & M
ădălina Prodan
Mădălina
Predică: pastor SamyTuțac

Salutul Bisericii Betel 2016

- 5.11, ora 15:00, Biserica “Aletheia”
Ovidiu Popescu & CristinaTelescu

Delia Briscan
Patricia Matei
Isaia Negruț
Diana Sturza
Emilia Voicu
Ciprian Matei
Daniela Sala
Raluca Aldea
Nicu Dehelean

4

02.10
02.10
02.10
02.10
02.10
03.10
03.10
04.10
04.10

La multi, ani!

Lucreția Jivan
Magdalena Strîmbei
Floare Badea
Paulina Bote
Alina Constantinescu
Adela Kobor
Peter Oschanitzky
Cristian Chira
Marinela Duca

04.10
04.10
05.10
05.10
05.10
05.10
05.10
06.10
06.10

Gloria Isfan
Rafael Vasilcin
Petru Bulica
Margareta Farcaș
Dragoș Iosif
Mihaela Lungu
Sorin Maghiș
Adrian Popa

06.10
07.10
08.10
08.10
08.10
08.10
08.10
08.10

Marti, seara

Sear
Searăă de tineret:
Închinare
Predică: pastor SamyTuțac

Joi seara

ărug
Rugăciune: pastor Ioan Bugn
Bugnărug
Serviciu divin:
ă, predic
ă: pastor SamyTuțac
Fanfar
Fanfară,
predică:
Studiu Geneza ((35):
35):
Prioritatea rugăciunii (Cap. 25:19-26)

ora 19:00-21:00

ora 19:00-20:30
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Str. Ady Endre, nr. 20; Tel. 0256-491918; 0356-436836; Fax 0256-293519
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Studiu biblic pentru duminica următoare

VESTEA BUNĂ A MISIUNII
DIVINE PENTRU LUME
Marcu 1:14-28, Romani 10:9
Ideea centrală: Domnul Isus anunță vestea bună precum că Împărăția lui Dumnezeu se manifestă și
în generația prezentă, fapt ce face ca planul divin de salvare a omului din păcat și implicit biruința
asupra Celui Rău, să fie posibile pentru toți cei ce cred în Evanghelie și se pocăiesc.
ţii contextuale și exegetice:
Explica
Explicaţii
Marcu 1:14-28 surprinde începutul lucr
ării Domnului Isus în Galileea și Capernaum, fără a mai
lucrării
menționa lucrarea Sa în Iudeea (cf. Ioan 1:19-4:45). Activitatea Mântuitorului în Galileea este
precedată de evenimentele ispitirii Sale în pustiu (Mc. 1:13) precum și de cel al arestării lui Ioan
Botezătorul (Mc. 1:14a). Pericopa studiată în această lecție poate fi împărțită în următoarele secțiuni:
Domnul Isus anunță vestea bună a misiunii divine pentru lume (1:14-15). El propovăduia
(kerysson) Evanghelia (euangelion) lui Dumnezeu, adică proclama o veste bună în auzul tuturor. Mai
precis, Mântuitorul declară că „s-a împlinit vremea”, indicând astfel spre misiunea divină pentru
lume, bazată pe un plan suveran, prefigurat în Vechiul Testament și împlinit prin Isus Hristos (Evrei 1:13, Gal. 4:4). Acest plan divin ne dezvăluie realitatea potrivit căreia „Împărăția lui Dumnezeu este
aproape”, ea sosise, de vreme ce Isus, Agentul stăpânirii lui Dumnezeu, era prezent printre ei (cf. Luca
17:20-21).Mesajul proclamat de Domnul Isus vizează două răspunsuri din partea ascultătorilor:
Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie! Pocăința înseamnă întoarcerea (metanoeo) de la păcat la
Dumnezeu, iar credința (pisteuete en) înseamnă încrederea deplină în Dumnezeu și în harul iertării,
acordat prin jertfa Domnului Isus Hristos – „Căci Fiului Omului n-a venit ca să I se slujească, ci El să
slujească și Să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți.” (cf. Mc. 10:45).
Domnul Isus îi cheamă pe ucenici în vederea împlinirea misiunii divine pentru lume (1:16-20).
Evanghelia (vestea bună) este, într-adevăr, inaugurată și proclamată de Mântuitorul, însă, așa cum
observăm în text, și ucenicii Lui sunt chemați să răspândească această veste. Mai întâi sunt chemați
Simon și Andrei, iar apoi, Iacov și Ioan, fii lui Zebedei (Mc. 1:16-20). Scopul chemării lor este unul clar:
„Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni!” Mântuitorul îi cheamă pe ucenici în Împărăția Lui,
iar apoi îi pregătește pe aceștia să devină (genesthai) ei înșiși „pescari de oameni”. Remarcăm și
eficiența chemării Domnului Isus – ucenicii își lasă „îndată” (eutheos) mrejile și îl urmează pe El.
Domnul Isus demonstrează autoritatea misiunii Sale divine pentru lume (1:21-28). Următoarea
scenă îl prezintă pe Domnul Isus într-o sinagogă (sinagogile iudaice s-au dezvoltat în timpul exilului
babilonian, după ce Templul fusese distrus, 586-538 î.Hr.), dând învățătură, ocazie cu care se face
văzută autoritatea Sa (exousia), atât în Cuvânt (v. 22), cât și peste duhurile necurate (v. 23-28).
re între împărăția lui Dumnezeu, anunțată de Domnul Isus, și
Identificăm aici o confrunta
confruntare
împărăția Celui Rău (împărăția întunericului) vizibilă în discursul celui demonizat: „Ce avem
noi de-a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne distrugi?” (v. 24).

Desigur, în urma confruntării, Domnul Isus demonstrează că, într-adevăr, misiunea Sa divină pentru
lume se împlinește: Salvatorul este prezent printre oameni, iar împărăția Celui Rău este amenințată și
distrusă. „… Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.” (1 Ioan 3:8b).
Aplicaţii:
- Vestea bun
bunăă a misiunii divine pentru lume este reală și disponibilă chiar și în zilele noastre. Evanghelia
este „a lui Dumnezeu” – este deci, de origine divină și plină de putere pentru mântuirea fiecăruia care
crede. (Rom. 1:16, Gal. 1:11-12;).
- Salvarea promisă prin Evanghelie este posibilă exclusiv prin Domnul Isus Hristos. Faptul că
„Evanghelia este a lui Dumnezeu” ne vorbește și despre ceea ce stă la baza misiunii divine pentru lume:
dragostea lui Dumnezeu arătată în Hristos, Domnul (Ioan 3:16). Salvarea vine de la Dumnezeu, ea nu
este motivată de meritele noastre, ci exclusiv de dragostea și îndurarea lui Dumnezeu. Doar „Sfântul
lui Dumnezeu” ne poate salva, iar acest adevăr trebuie proclamat chiar și într-un climat religios tot mai
„tolerant și ecumenic”.
- Toți credincioșii sunt chemați să proclame vestea bună a salvării prin Hristos. Misiunea divină pentru
lume este realizată la Golgota, prin Isus. Acum, este rândul celor credincioși să fie „pescari de oameni”,
îndeplinind Marea Trimitere (Matei 28:18-20) și planul misionar revelat de Mântuitorul în F. Ap. 1:8.
- Putem să ne așteptăm ca proclamarea veștii bune să stârnească opoziție. Proclamarea misiunii divine
pentru lume implică un asalt asupra împărăției Celui Rău și, prin urmare, trebuie să fim pregătiți pentru
opoziție și suferință. (Matei 5:11-12).
- Misiunea divină pentru lume este caracterizată de biruință. În ciuda tuturor dificultăților, misiunea
divină pentru lume a fost și este un succes (Col. 2:14-15). Împărăția lui Dumnezeu se lărgește și Biserica
Domnului este zidită, fără ca porțile locuinței morților să o poată birui (Matei 16:18).
Sugestii practice:
- Căutați să memorați elementele esențiale ale Evangheliei (sfințenia lui Dumnezeu, păcătoșenia
omului, moartea ispășitoare a Domnului Isus, răspunsul omului prin pocăință și credință), alături de
versetele biblice corespunzătoare.
- Decideți să vestiți planul divin pentru lume în mod intențional. Încercați, cel puțin o zi pe săptămână,
să vorbiți cu prietenii, colegii, oamenii de pe stradă, despre Evanghelia lui Dumnezeu.
- Nu vă lansați atrași în ample dezbateri doctrinare când vestiți Evanghelia, rămâneți focalizați pe Isus.
- Uniți demersurile evanghelistice cu postul și rugăciunea.
- Nu fiți descurajați: datoria noastră este să semănăm Cuvântul, roadele sunt lucrarea Duhului Sfânt!
- Nu fiți surprinși de opoziție, acceptați întregul „pachet” al misiunii de răspândire a Evangheliei!
ţii:
Întrebări pentru discu
discuţii:
1. Ce înseamn
înseamnăă „Împărăția lui Dumnezeu este aproape”? A început să se manifeste pe pământ sau nu?
2.Cum am putea defini „Evanghelia”?
3. „Pocăința” și „Credința” sunt daruri ale lui Dumnezeu sau sunt responsabilități ale omului?
4.Este „Marea Trimitere” adresată tuturor creștinilor sau doar slujitorilor consacrați? Argumentați.
5. Este Evanghelia creștină singura „veste bună” sau întâlnim ”vești bune” și în alte sisteme de
credință? Argumentați.
6. Este etic să „pescuim oameni”? Înseamnă, cumva acest lucru prozelitism?
7. Operează Evanghelia doar la nivel spiritual sau și la nivel social, prin exorcizări, vindecări etc. ?
Pastor Costel GHIOANCĂ
Biserica Creștină Baptistă „Adonai” București

