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Anunturi
,

?
Bun venit pe lume Ayan Eugen. În familia
?
Mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care
Andrada și Ovidiu Ciupe s-a născut al doilea
a binecuvântat Biserica Betel în acest an, pentru
copil, Ayan Eugen. Dorim ca Dumnezeu să-l
familiile nou întemeiate, pentru numărul mare
binecuvinteze!
de copilași care s-au născut și pentru toți frații și
stră.
toate surorile care alcătuiesc biserica noa
noastră.
Curs ccăsătorie:
?
ăsătorie: 30 septembrie, ora 18:00.
?
Pentru persoanele care se confrunt
confruntăă cu
?
Întâlnire de studiu biblic și părtășie a grupei
probleme de sănătate - Ana Vucu, Elena Puican,
F0: vineri, 30 septembrie, ora 19:00.
n, fiica surorii Kovaci
Anto
țaAnton,
Kovaci,, Anuța Colaru, Lenu
Lenuțaul de cateheză se desf
?
Curs
ășoară în fiecare
Cursul
desfășoară
Viorica
Viorica,, Daniela Andronache, Gina Bulica, Elena
duminică, de la ora 9:00. Sunt invitați toți ccei
ei
Buta
ș, Dorina Ciupa, D
uță Constantin, Ezra,
Butaș,
Duță
care doresc să se boteze sau să afle mai multe
Sorina-Mihaela & C
leana For
ătălin-Andrei, IIleana
ț,
Cătălin-Andrei,
Forț,
despre credința creștină
creștină..
Maria Ghilea
Ghilea,, Silvia Gongola, Vanita Grozăvescu,
Rug
?
ăciune pentru studenți: duminică, 2
Rugăciune
ă, Monica,
Ionic
Dorica și Ionel Scobercea, Lia
Ionică,
Monica,Dorica
octombrie, în cadrul serviciului de seară.
Sfârcoci, Sofia, Marian Ștef
ănescu, Maria Tudor
Ștefănescu,
Tudor,,
Ședinț
?
ă comitet prezbiteri: luni, 3 octombrie,
Ședință
Ioan Ur
âtu - ca Dumnezeu să le aline suferința,
Urâtu
Dumnezeul păcii să vă sfințească
ora 19:00.
să le întărească credința și ssăă le vindece
vindece..
El însuși pe deplin; și duhul vostru,
?
Întâlnirile de tineret se vor relua începând de
?
Pentru persoanele vârstnice. Fie ca Dumnezeu
sufletul vostru și trupul vostru să fie
marți, 4 octombrie, ora 19:00. În acest sens,
ssăă le fie alinarea în momentele mai dificile ale
păzite întregi, fără prihană, la venirea
invităm toți tinerii și adolescenții din Biserica
acestei perioade a vieții lor, să le dea sănătate și
Domnului nostru Isus Cristos.
““Betel”,
Betel”, marți, 27 septembrie, ora 19:00, la o
1 TESALONICENI 5:23
pace în suflet.
întâlnire de rugăciune, părtășie și planificare.
Pentru cei care se ccăsătoresc
ăsătoresc anul acesta, ca
?
u detalii, vă rugăm să luați legătura cu
Pentr
Pentru
Dumnezeu să vegheze asupra lor pe noul drum
frații Ionică Olariu și Cristi Marițan.
Duminica dimineata
,
pe care pășesc împreună și să le dea
Ie
șirea de toamn
?
ă la Br
ădățel, a tinerilor și
Ieșirea
toamnă
Brădățel,
înțelepciune și dragoste să rămână aproape de
adolescenților din Betel: 7-9 octombrie. Tema:
09:00 - 09:50
Rugăciune: pastor Ioan Bugnărug
El și unul de altul toată viața.
Caracter puternic într-o generație confuză - Cum
Pentru unitate, creștere spirituală și putere în
?
să-ți construiești caracterul în viață. P
rogramul
Programul
10:00-12:00
SERVICIU DIVIN SPECIAL:
mărturisire în toate bisericile din țară.
ți sportive, drumeție,
va cuprinde și activită
activități
Prezentare:
Dumnezeu să aducă o adevărată trezire
team-building. Înscrierile se vor face la grupe.
ărbătoarea Mulțumirii
“S
“Sărbătoarea
Mulțumirii”” - pastor Petru Bulica
spirituală în țara noastră.
Ediția de toamn
?
ă "Week-end la munte cu
toamnă
Grup închinare, cor, cor copii, cor clopoței
tata". La Br
ă d ăț el, în weekend-ul 7-9
Brădățel,
ă: pastor Alexandru Neagoe
Predic
Predică:
octombrie, aștept
ăm ttătici
ătici și copii, ssăă petreac
așteptăm
petreacăă
un timp de calitate împreun
ă.Detalii pe site:
împreună.Detalii
12:00-14:00
Agap
Agapăă cu toată Biserica
www.bradatel. ÎÎnscrieri:
nscrieri: office@bradatel.ro
Fanfară
Binecuv
ântări copii: 30 octombrie, ora 11:00.
?
Binecuvântări

Salutul Bisericii Betel 2016

Adina Filigeanu
Sergiu Loznianu
Camelia Stiglbauer
Viorel Tîrziu
Veronica Zarea
Alina Budimir
Monica Farcaș
Maria Marcu

4

25.09
25.09
25.09
25.09
25.09
26.09
26.09
26.09

Dorin Feiler

La multi, ani!
27.09

Ruzmarinca Gavrilescu 27.09

Alina Isac
ăghina
Radu Dr
Drăghina
Doina Drăgan
David Rășinar
Cristina Bereneanț
Felicia Tîrziu

27.09
27.09
28.09
28.09
29.09
29.09

Adrian Angheluș
Emilia Barbes
Daniel Faur
Lucian Ianoșiu
Ovidiu Manole
Florin Marinescu
Cornelia Mihai
Claudia Miloș

30.09
30.09
30.09
30.09
01.10
01.10
01.10
01.10

Joi seara
19:00-20:30

ăciune: Daniel Gruia
Rug
Rugăciune:
Serviciu divin:
Fanfar
Fanfarăă
ă: pastorIoan
Predic
Predică:
pastor Ioan Bugnărug
Studiu Geneza (34):
O eulogie pentru Avraam (Cap. 25:1-11)
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Studiu biblic pentru duminica următoare

PLANUL MĂREȚ DE MISIUNE
AL LUI DUMNEZEU
Matei 28:16-20, Matei 28:19-20
Ideea centrală: Misiunea aparține lui Dumnezeu. Ea cuprinde dragostea Lui pentru cei pierduți
pentru lărgirea împărăție Sale. De aceea, El a făurit un plan măreț pentru biserica Lui, prin care
mesajul adevărului eliberator să ajungă până la marginile pământului.
ţii contextuale și exegetice:
Explica
Explicaţii
Misiune este voia și planul lui Dumnezeu pentru biserica Sa. El a gândit un cadru în care aceasta are loc
și, în același timp, tot El este sursa pricipal
pricipalăă a misiunii. Lista de mai jos are ca suport pasajul citat și, nu
are pretenția de a fi comprehensivă. Sa urmărim împreună textul propus spre studiu cu scopul de a
identifica cadrul în care are loc misiunea:
Misiunea are loc doar în urma unei ascultări depline de porunca Domnului Isus. În versetul 16 din text,
vedem că ucenicii s-au dus acolo unde Domnul Isus le spusese mai dinainte, iar aici ei au putut să audă
planul de misiune. Misiunea lui Dumnezeu se face atât în ascultare de legea Lui cât și primind invitația
Lui de a face ucenici din toate națiunile.
Închinare. Autoritatea lui Isus în viața noastră produce o atitudine de închinare față de El (v:17).
Recunoșterea Celui înviat conduce ucenicii la închinare cu reverență față de Mântuitorul lor. Misiunea
este un act de închinarea și reunoaștere a planului de mântuire prin jertfa Lui pentru noi. Mai mult,
renumitul teolog John Piper spunea ca acolo unde nu există închinare din partea oamenilor față de
adevăratul Dumnezeu, acolo trebuie noi să ajunge cu evanghelia. Lipsa închinării în viața unui grup
etnic sau a unei națiuni ar trebui să stârnească dorință de misiune în viața ucenicilor ce știu să-I aducă
doar Lui închinarea lor.
Autoritate divină. Misiunea are loc doar prin autoritate divină, nu omenească (v:18). Oamenii pot să
ajute alte persoane prin caritate și acțiuni umanitare dar rodul misiunii este formarea unei bisericii
locale acolo unde nu a existat biserică până în acel moment. Mandatul bisericii este de a rămâne sub
autoritatea divină și, cu ajutorul acesteia, să prezinte adevărul evangheliei speranței fiecărei
persoane din această lume, în fiecare generație. Nici un om sau instituție nu poate pretinde că are
autoritate divina ci doar Dumnezeul nostru, care ne trimite pentru El.
Facerea de ucenici. Traducerea corectă a expresiei „duceți-vă” este „în timp ce mergeți.” În versetul
19, accentul nu trebuie să cadă pe „duceți-vă,” deși unii simt chemarea de a se deplasa dintr-un loc în
altul sau dintr-o țară în alta (vezi exempul patriarhului Avraam din Vechiul Testament sau al
apostolului Pavel din Noul Testament). Accentul în acest verset este pe facerea de ucenici. Misiunea
nu se limitează la a spune evanghelia doar ci, misionarul se asigură că lasă ucenici în urma lui.
Acoperirea cu ucenici trebuie să fie globală. Ea nu se limiteaza doar la local ci trebuie
răspândită până la marginile pământului. Misiunea este simultană, nu secvențială.

Adică, în timp ce unii din biserica sunt implicați în facerea de ucenicii dintre cei care sunt vecinii bisericii
locale, alții se duc în cartierele mărginașe ale orașului acelei biserici, alții (tot din aceași biserică)
pornesc cu evanghelia spre sate și localități din țara lor unde nu a ajuns evanghelia iar alții (tot din
aceași biserică) duc evanghelia până la marginile pământului. Toți aceștia lucrează simultan și nu au o
abordare secvențială sperând să finalizeze evanghelizarea vecinilor bisericii ca să porneasca mai apoi
spre alte cartiere în oraș, ca doar după acea să plece spre alte orașe iar, în final dacă mai există timp și
energie spre marginile pământului. Ucenicilor li s-a spus direct de catre Mântuitorul că trebuie să
facem ucenici din toate neamurile.
Împreună cu Dumnezeu. Misiunea are ca resursă principală prezența Lui Dumnezeu în viețile noastre,
în familiile noastre și în bisericile noastre (v:20). Această prezență au avut-o ucenicii din toate timpurile
și noi înca beneficiem de ea. Când resursele materiale și financiare sunt puține, El este lângă noi. Când
dorința de implicare este mică, El este cu noi. Când descurajarea, îndoiala sau alte probleme sociale și
politice își fac simțită prezența, El este puterea noastră. De aceea, ucenicii trebuie să invețe pe ucenicii
nou formați să păzească tot ce El a poruncit, inclusiv de a merge și ei până la marginile pământului.
Misiunea nu se încheie decât atunci când noua biserică formată ca urmare a lucrării de misiune își
asumă mandatul de a face ucenici până la marginile pământului.
Aplicaţii:
Biserica lui Cristos este chemat
chematăă să stea în ascultare pentru a face ucenici atât local cât și până la
marginile pământului. Creativitatea noastră poate fi pusă în evidență prin faptul că vom găsi
modalități diverse de a realiza acest lucru. De aceea, intenționalitatea misionară trebuie promovată în
fiecare biserică pentru implicarea acesteia atât pe plan local cât și pe plan internațional.
Sugestii practice:
- O biserica misionara poate să se roage sistematic și organizat pentru misionarii locali și internaționali;
Biserica locală poate stabilii modalități practice de implicare materială și financiară pentru lucrarea
misionarilor;
- E important ca toți membrii să fie încurajați la implicare directă în punctele de misiune locală și
misiune internațională pe termen scurt, mediu și lung,
- Pot fi invitați misionari să aducă mărturii de pe câmpul de lucrare;
- Se pot organiza seri de misiune sau conferințe de misiune;
- Fiecare biserică ar putea să își formeze o echipă de misiune locală și internațională ce poate sluji în
acest sens.
ţii:
Întrebări pentru discu
discuţii:
1. Cum te gândești ccăă ai putea să fi implicat în formarea de ucenici?
2. Dacă Duhul Sfânt este cu noi, ce ne împiedică să fim mai activi în mărturisirea noastră zilnică?
ţia cu Dumnezeu pentru a beneficia de puterea şi prezen
ţa
3. Este cumva nevoie să ne reanalizăm rela
relaţia
prezenţa
Duhului Sfânt în noi?
4. Ce am putea face în mod practic în urm
ătoarea săptămână atât ca biserică cât și pe plan individual
următoarea
pentru lucrarea de misiune?
Alexandru Vlașin, misiunebaptista@gmail.com
Departamentul de Misiune al UBR
Biserica Baptistă Filadelfia București

