Anunturi
,
?
Nunți în lunile octombrie și noiembrie:
?
Ședință comitet prezbiteri și diaconi: luni,
- 9.10, ora 11:30, Biserica Baptistă “Maranata”
10 octombrie, ora 19:00.
Cosmin Gherebeanu & Ella Ficuț

?
Transferuri & reprimiri. Cei care au depus
- 16.10, ora 15:00, Biserica Baptistă “Betel”
cerere de transfer sau de reprimire la biserica
ărescu & Corina Muscan
Andrei Bodn
Bodnărescu
tați luni, 10 oc
tombrie, ora
noastră, sunt aștep
așteptați
octombrie,
- 22.10, ora 14:00, Biserica Baptistă “Betel”
ul bisericii.
19:15, pentru a fi audiați de comitet
comitetul
Natanael Bejinar & Adela Wekszler
- 23.10, ora 13:30, Biserica Penticostal
Penticostalăă “Elim”
ul de cateheză se desf
?
Curs
ășoară în fiecare
Cursul
desfășoară
Radu Arjocu & M
ădălina Prodan
Mădălina
duminică, de la ora 9:00.
- 5.11, ora 15:00, Biserica “Aletheia”

Aniversare 25 de ani Liceul Teologic Baptist.
?
Ovidiu Popescu & CristinaTelescu
ÎÎn
n cadrul serviciului divin din această seară,
om celebra 25 de ani de existență a Liceului
vvom
Rugăciune
Teologic Baptist.
?
Pentru fratele pastor Ioan Bugnărug care în
Întâlnirea fe
telor. Miercuri, 12 octombrie, la
?
fetelor.
această dimineață va predica la Biserica
ora 19:00, va avea loc în biserica noastr
noastrăă o
Baptistă din Giroc.
întâlnire a fetelor, cu tema: ”Când nu știi ce să
Dumnezeul păcii să vă sfințească
?
Pentru
persoanele care se confrunt
confruntăă cu
alegi”. Vorbitoare va fi Dr. Tatiana Bartoș, iar
El însuși pe deplin; și duhul vostru,
probleme de sănătate - Nicoleta, Ana Vucu,
solistă, Rahela Goagără. V
Văă așteptăm
sufletul vostru și trupul vostru să fie
Elena Puican, Anton, fiica surorii Kovaci
Kovaci,, Anuța
împreună cu prietenele!
păzite întregi, fără prihană, la venirea
Colaru, Lenuța-Viorica, Daniela Andronache,
Domnului nostru Isus Cristos.
?
Agapă studenți. La încheierea serviciului de
ă
Gina Bulica, Elena Butaș, Dorina Ciupa, Duț
Duță
1 TESALONICENI 5:23
duminică seara, 16 octombrie, toți studenții
Constantin, Ezra, Sorina-Mihaela & Cătălinsunt invitați la o agapă la demisolul bisericii.
Andrei, Ileana Forț, Silvia Gongola, Vanita
Rugăciune: Nicu Damșe
Duminica dimineata
ântări copii: duminică, 30 octombrie,
Binecuv
?
Binecuvântări
Grozăvescu, Ionic
ă, Monica,Dorica și Ionel
Ionică,
,,
ărug
Studiu biblic: pastor Ioan Bugn
Bugnărug
ora 9:00- 9:50
în cadrul serviciului divin de dimineaț
ă.
dimineață.
Scobercea, Lia Sfârcoci, Sofia, Marian
Serviciu
divin:
ora 10:00-1
10:00-11:00
1:00
ănescu, Maria Tudor
Ștef
Ștefănescu,
Tudor,, Ioan Urâtu - ca
Decese. S
?
ăptămâna aceasta, au trecut în
Săptămâna
ă, predică: pastor Petru Bulica
Cor , fanfar
fanfară,
ora 11:
11:10-12:30
1 0-12:30
Dumnezeu
să
le
aline
suferința,
să
le
veșnicie sora Maria Ghilea și frații Emilian
întărească credința și ssăă le vindece
vindece..
Gherghinescu (Biserica “Betezda”) și Corneliu
Serviciu divin special: 25 ani Liceul Baptist
Duminica seara
Merca (soțul surorii Ecaterina Merca). Fie ca
Închinare, Corul Liceului Baptist
ora 18:00-20:00
Dumnezeu ssăă aline suferința celor dragi,
Predică: pastor SamyTuțac
rămași în urmă.
Închinare
Marti, seara
Sorin Lugojan
11.10
Nicolae Motrescu
13.10
Petru Crețu
9.10
Predică:
pastor Andrei Croitoru
ora 19:00-21:00
Valentin Lup
11.10
Angelica Pop
13.10
Diana Melcescu
9.10
De ce să nu avem relații intime până după căsatorie?
Ecaterina Merca
11.10
Doru Boruga
14.10
Luminița Cheșa
10.10

Salutul Bisericii Betel 2016

La multi, ani!

Anca Dancea
Dana Dumitrana
Silvia Nicolici
Aglaia Pelin
Andreea Oancea
ărioara Vancea
M
Mărioara
Dorina Baica
Marta Jicman

4

10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
11.10
11.10

Simona Nicolăeș
Virginia Potra
Ruben Gherghina
Georgeta Mocuța
Estera Oanț
Vasile Vartolomei
Floarea Gheltofan
Daniela Herman

11.10
11.10
12.10
12.10
12.10
12.10
13.10
13.10

Elena Imbrea
Gheorghe Mocuța Jr.
Adrian Neș
Beniamin Dancea
Andrei Hobafcovici
Doru Ilie
Ana Moldovan
Mihaela Șerban

14.10
14.10
14.10
15.10
15.10
15.10
15.10
15.10

Joi seara
ora 19:00-20:30

Rugăciune: Radu Popa
Serviciu divin:
Fanfar
ă, predic
ă: pastor Petru Bulica
Fanfară,
predică:
Studiu Geneza (36): Cap. 25:27.34
Ce se întâmpl
ă când îți vinzi dreptul de întâi născut?
întâmplă
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Studiu biblic pentru duminica următoare

PUTEREA MISIUNII CREȘTINE
Faptele apostolilor 1:1-11, Faptele apostolilor 1:8
Ideea centrală: Credincioşii sunt chemaţi să fie martorii lui Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, până la
revenirea Lui în glorie.
Explicaţii contextuale și exegetice:
Cartea Faptele Apostolilor este cel de-al doilea volum al lucrării mai ample pe care doctorul Luca a realizat-o şi
prin care urmărea să prezinte într-un mod cât se poate de bine documentat viaţa lui Isus şi mai apoi felul in care
apostolii au dus mai departe invăţătura lui Hristos. Identitatea lui Teofil ne este necunoscută, numele lui
înseamnă prietenul lui Dumnezeu. Indiferent de cine ar fi fost acest om este evident faptul că el era un om
interesat de cunoașterea lui Hristos și de identitatea creştinilor (altfel cu siguranta Luca nu s-ar fi apucat să
scrie o carte pentru el, în două volume, care împreună ocupă puţin peste un sfert din Noul Testament).
Revenind la ucenicii Domnului care reprezintă Biserica, lucrarea lor este făcută sub călăuzirea şi
împuternicirea Duhului Sfânt. Din felul în care îşi introduce cartea, fiindcă textul nostru este de fapt
introducerea cărţii Fapte Apostolilor, este clar că autorul vrea să scoată în evidenţă că întâmplările relatate
mai tarziu în această carte sunt influenţate de ceea ce sa întâmplat cu Isus din Nazaret şi au avut loc prin
implicarea atotputernică a Duhului Sfânt, care este numit „făgăduinţa Tatălui” (vs. 4). Iată deci că sunt
pomenite aici toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi, fiecare având un rol important și foarte clar definit.
Dumnezeu Tatăl este introdus aici ca fiind Cel ce promite pogorârea Duhului Sfânt peste apostolii Domnului
Isus pe care El i-a ales să continue lucrarea Împărăției Divine, pentru care le-a deschis mintea și le-a dat putere
să înfăptuiască această lucrare. Ca o concluzie la aceste prime observaţii este de menționat faptul că
dezvoltarea Bisericii, in primii săi ani de existență, a început prin inițiativa Tatălui a fost fundamentată prin
lucrarea pe care Isus a făcut-o prin moartea și învierea Sa, precum și pe invăţăturile Sale, și este constituită prin
lucrarea Duhului Sfânt.Descrierea făcută cu privire la Duhul Sfânt ca fiind „făgăduința Tatălui” (v,4), ne duce cu
gândul la precizările făcute anterior, în Vechiul Testament. Astfel, lucrarea Duhului Sfânt poate fi înţeleasă în
profunzime atunci când ţinem cont și de aspectele precizate despre El în Vechiul Testament. Chiar și lucrarea
lui Hristos este înţeleasă mai bine din perspectiva termenilor introduși de Dumnezeu în Vechiul Testament (de
aici derivă, cred, insistenţa Domnului Isus pe subliniera legată de împlinirea Scripturilor Vechiului Testament,
în persoana Sa). Legătura făcută în text între lucrare ucenicilor lui Hristos și botezul cu Duhul Sfânt, este
evidentă atunci când înţelegem că esența vieții celui ce este considerat a fi „grâu” constă în faptul că acea
persoană a fost botezată cu Duhul Sfânt (vezi Luca 3:16-17). Prin urmare, nimeni poate fi o parte componentă
a Bisericii lui Hristos fără a experimenta lucrarea miraculoasă a naşterii din nou, ceea ce Luca numeşte a fi
botezul cu Duhul Sfânt. De observat că atunci când preocupările ucenicilor erau îndreptate spre alte domenii
ale vieții (vremuri sau soroace), Hristos le focalizează atenţia spre prioritatea majoră a vieții lor şi anume aceea
de a fi martori ai lui Hristos. Pentru această misiune primordială ucenicii aveau să fie capacitați cu puterea
Duhului Sfânt (v.8). Astfel că mărturia ucenicilor cu privire la Hristos urma să fie îndeplinită prin puterea pe care
o generează Duhul Sfânt în viața lor, iar nu prin puterile lor proprii. Pe lângă această putere de misiune,
Domnul le indică și planul de acțiune: „martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, și până la marginile
pământului” (v.8). Aceasta indică faptul că mărturia ucenicilor cu privire la Hristos, făcută prin puterea Duhului
Sfânt, avea să aibă impact în zona lor de reședință (Ierusalim) și „până la marginile pământului”. Interesant
este faptul că planul de misiune al Domnului pentru ucenici, include și Samaria (locuitorii cu care iudeii se aflau
în conflict). Aceasta ne sugerează ideea că și noi astăzi ar trebui să ascultăm de planul divin și să facem
misiune în propria noastră „Samarie”. De asemenea, este important să observăm că planul divin de
misiune nu spune că ar trebui să depunem mărturie „mai întâi„ în Ierusalim, „apoi” în toată Iudeea, iar
„apoi” (dacă mai rămâne timp), până la marginile pământului!

Ci, toate zonele trebuiesc avute în vedere în același timp pentru misiune. Tot astfel, planul Domnului nu conține
informația potrivit căreia „unii” ar trebui să facă misiune în Ierusalim, „alții” în toată Iudeea, iar „alții” (dacă se
întâmplă să mai găsim), până la marginile pământului! Ci, adevărul potrivit planului divin este că toți, în același
timp trebuie să fim martori ai Domnului în Ierusalimul nostru, în toată țara, în comuntățile de oameni cu care ne
aflăm în conflict, și pănă la marginile pământului. Cum este posibil acest lucru? Doar prin puterea Duhului Sfânt.
Astfel, mânați și împuterniciți de Duhul Sfânt anumiți ucenici ai Domnului se deplasează în anumite zone
geografice, alții se roagă pentru misiune iar alții oferă sprijin material și financiar pentru această lucrare
misionară. Insă toți, împreună acționăm în unitate astfel încât cel ce se roagă ca și cel ce sprijină financiar sunt în
același Duh cu cel/cei ce pleacă în misiune „până la marginile pământului”. Doar prin lucrarea plină de putere a
Duhului Sfânt este posibilă această misiune. Acestă responsabilitate misionară este dată de Domnul Isus
ucenicilor Săi când El s-a înălțat la cer (v.9). În fapt, aceasta constituia agenda lor de lucru pănă în ziua în care
ţătură ne indică mandatul pe care Domnul ni l-a dat și nouă,
Hristos urma să se întoarcă la ei (v.11). Această învă
învăţătură
şi va fi împlinit datoria de
ucenicilor Săi
Săi,, de a fi martori ai Săi. Venirea lui Hristos va avea loc atunci când Biserica iişi
a vesti Evanghelia pân
pânăă la marginile pamântului.
Aplicaţii:
Planul divin pentru misiune este porunca Domnului și pentru noi, în aceast
aceastăă generație. Să luăm în serios
provocarea de a fi ascultători de porunca Domnului. Biserica este o Biserică autentică doar în măsura în care
ascultă de Fondatorul ei (Isus Hristos) și acționează în puterea Celui ce a constituit-o (Duhul Sfânt). Biserica
Domnului este fundamentată pe învățătura Domnului Isus și puterea Duhului Sfânt. Să trăim și să lucrăm
așezați fiind pe această temelie. Biserica are mandatul de a depune mărturie despre Domnul Isus Hristos prin
puterea Duhului Sfânt. Credincioșii nu trebuie să se lase antrenați în acțiuni legate de „vremuri sau soroace” ci să
proclame Adevărul divin despre Hristos. Să trăim și să lucrăm pentru Domnul fiind plini de puterea Duhului
Sfânt. Nu putem face nimic prin puterile noastre proprii (vezi Romani 8:9). Să așteptăm venirea Domnului,
lucrând pentru El și pentru Împărăția Sa.
Sugestii practice:
Faceți o analiză onestă a situției spirituale din Biserica voastră locală. Cât de plină de putere este mărturia
credincioșilor despre Isus?Analizați viziunea pe care o are biserica voastră locală. Seamănă strategia pe care o
are biserica în care vă închinați cu ceea ce a spus Domnul ucenicilor Săi să facă? Faceți un program specific de
rugăciune pentru localitatea în care se află Biserica voastră, rugându-vă specific pentru oameni, instituții, sau
situații concrete cu care vă confruntați. Rugați-vă să primiți înțelepciune și putere de la Dumnezeu pentru a fi un
agent al schimbării în bine a localității voastre. Rugați-vă pentru misiunea creștină din țară și din lume. Cereți ca
Domnul să scoată „lucrători la secerișul Lui” (Matei 9:38). Rugați-vă ca Domnul să scoată din mijlocul Bisericii
voastre bărbați și femei care să se implice în lucrarea misionară „până la marginile pământului”. Susțineți-i
spiritual și financiar în lucrarea pe care o fac. Dacă nu există un misionar plecat pe câmpul de misiune din biserica
voastră, adoptați un misionar pentru care să vă rugați insistent și pentru care să contribuiți financiar.
Întrebări pentru discu
ţii:
discuţii:
1. Care este mandatul pe care Domnul Isus l-a dat ucenicilor S
ăi?
Săi?
2. Cu ce resurse și cu ce putere îndeplinesc ucenicii Domnului misiunea lor?
3. Care trebuie să fie preocuparea majoră a ucenicilor Domnului din orice generație?
4. Care este Ierusalimul nostru astăzi?
5. Ce reprezintă pentru noi Samaria? Care este comunitatea de oameni cu care suntem într-o formă de conflict
religios sau cultural?
6. Ce reprezintă pentru noi „marginile pământului”?
7. Cât de roditori suntem noi în misiunea noastră în lume?
8. Cum putem sprijini lucrarea misionară?
şteptarea venirii Împ
9. Care trebuie să fie principala preocupare a Bisericii în aaşteptarea
ărăţiei Domnului? Exist
Împărăţiei
Existăă pericolul
şteptării în mod gre
şit a venirii Domnului?
focalizării pe aspecte politice în Biserică? Există pericolul aaşteptării
greşit
Pa
stor Alexandru Gheorghias
Pastor
Bisericile baptiste din Gălășeni, Peștere, Subpiatră, Hotar și Fâșca, Bihor

