Studiu biblic
pentru astazi

SEMNIFICAȚIA BOTEZULUI

NAȘTEREA DIN NOU - Miracolul vieții noi
Text: Ioan 3:1-13, 2 Corinteni 5:17
Idee centrală
Regenerarea este un concept biblic vital care subliniază transformarea sau naşterea din nou a ființelor
umane, prin lucrarea supranaturală și suverană a Duhului lui Dumnezeu.
Scop
Să explice natura complexă a nașterii din nou, să sublinieze lucrarea de regenerare a Duhului Sfânt și
să evidențieze importanța unei transformări lăuntrice autentice.
Explicații contextuale și exegetice
1. Natura obligatorie a nașterii din nou (v.1-3)
2. Natura supranaturală a nașterii din nou (v.4-8)
3. Natura fundamentală a nașterii din nou (v.9-13)
Aplicații
1. Conștientizează că toți oamenii au nevoie de nașterea din nou!
2. Acceptă că traseul spiritual pe care-l parcurg oamenii înspre etapa nașterii din nou este diferit!
3. Depinde totalmente de Duhul Sfânt, dar fă-ți partea de a semăna Cuvântul!
4. Nădăjduiește în transformarea pe care o poate face Duhul în jurul tău!
Întrebări pentru discuții
Gândindu-te la expresiile diferite care descriu această lucrare supranaturală (naștere din nou, naștere
de sus, naștere din Dumnezeu), ce relevanță poți atribui fiecăreia? Ce-ți comunică fiecare despre
natura umană?
Cum poate cineva să știe dacă o persoană mimează nașterea din nou sau dacă a experimentat-o cu
adevărat?
Dacă nașterea din nou este o lucrare supranaturală care depinde de lucrarea imprevizibilă a Duhului
Sfânt, ce rol ar putea avea omul într-un astfel de context? Oare faptul că este o lucrare dumnezeiască
înseamnă pasivitate din partea omului?
Cum ai putea explica următoarea situație: cineva pretinde experimentarea nașterii din nou, dar nu
este vizibil transformat în toate domeniile. Aceasta deși Scriptura spune că toate se fac noi (2 Cor.
5:17).
Cum s-a manifestat și ce a însemnat nașterea din nou la modul concret în viața ta?
Pastor: Daniel Suciu, Biserica Baptist
năud, Bihor
Baptistăă „Harul” Ti
Tinăud,

De ce ar trebui să mă botez?
- Deoarece este o poruncă a Domnului Isus
Matei 28:19-20 - Isus a spus: "Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numeleTatălui,
al Fiului şi al Sfântului Duh.”
- Ca să urmez exemplul lui Isus
Marcu 1:9 - "În vremea aceea a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan".
- Botezul demonstrează că sunt cu adevărat credincios
Fapte 18:8 - "...mulţi dintre corinteni, care îl auziseră pe Pavel, au crezut şi ei şi au fost botezaţi.”
- Botezul este o mărturie publică a schimbării produse în viata mea
1 Petru 3:21 - "...botezul...mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu".
- Botezul marchează intrarea în fami
lia Bisericii
familia
Fapte 2:41 - "Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au
adaus aproape trei mii de suflete."
Care este semnificatia botezului?
1.El simbolizează moartea şi învierea mea împreună cu Isus Cristos.
Coloseni 2:12 - "...fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El...”
2.El ilustrează noua mea viaţă ca şi creştin
2 Corinteni 5:17 - "Căci dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate
lucrurile s-au făcut noi."
Botezul nu te face credincios, el arată că tu crezi deja. Botezul nu te mântuieşte ci credinţa în Cristos o
face. Botezul este ca o verighetă: este simbolul exterior, al legământului pe care l-ai făcut deja în inima
ta cu Isus Cristos.
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Anunturi
Candidații la botez sunt așteptați la biserică în această dupăamiază, de la ora 17:00.
ă prezbiteri & diaconi - luni, 12 februarie, ora 19:00.
Ședinț
Ședință
Cursul de cateheză se va relua duminic
ă, 18 februarie, ora 9:00.
duminică,
În atenția celor înscriși în lanțul de rugăciune! Vineri, 16
februarie, de la ora 18:00,
va avea loc o întâlnire de organizare și
2018
evaluare a lucrării.
Deces. A trecut în veșnicie sora Gloria Isfan. Înmormântarea a
avut loc săptămâna trecută. Fie ca Dumnezeu să mângâie familia
îndoliată.
ăzi, ora 11. În cazul în
Adunarea generală anuală a bisericii - ast
astăzi,
care nu se va întruni numărul statutar de membri
membri,, adunarea
generală se va ține duminic
ă, 18 februarie, la aceeași oră.
duminică,
Concert aniversar CONTINENTAL - 24 februarie, ora 18:30,
Filarmonica Banatul. Mesaj: pastor Samy Tu
țac.
Tuțac.

Cristina Albu

11.02

Estera Brânzan

11.02

Liliana Lupulescu

11.02

Aurel Balaj

12.02

Mălina Basarabă

12.02

Olimpia Berariu

12.02

Talon rugăciune bolnavi. Pentru finalizarea listei de rugăciune
pentru bolnavi, membrii care au cunoștință de persoane bolnave
sunt rugați să completeze talonul care se găsește la avizier
avizier..

Florian Curt

12.02

Ronela Lucuța

12.02

Rugaciune

Lucreția Prejban

12.02

Adela Puha

13.02

Pentru candidații la botez: Alina Anderca, Florin Anton, Răzvan
Anton, Robert-Daniel Belu Borozan, Petronela-Mădălina Caroi,
Traian-Mihai Chirileanu, Mădălina Coman, Denisa Damm, OanaAlexandra Duță, Iosif Horvath
-Damian, Veronica Răduc, Silviu
Horvath-Damian,
Uhren - pentru stabilitate în credință și dedicare deplină față de
Cristos.
Pentru evanghelizarea care va avea loc în luna martie.
Pentru surorile Iulia Cuzman și Elena Ioescu
Ioescu,, precum și pentru
fratele Nicu Damșe, care se confrunt
confruntăă cu probleme de sănătate.

Salutu l
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în 2018
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Mirel Temian

13.02

Estera Turnagiu

13.02

Cristian Caracoancea

14.02

Maria Cozac

14.02

Andreea Paraschi

16.02

Lucian Șipoș

16.02

Floarea Coț

17.02

Daniela Gliția

17.02

Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape.
Deci fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii.
1 Petru 4:7
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PROGRAMUL SERVICIILOR SĂPTĂMÂNII
DUMINICĂ - ora 10:00-11:00
ora 111:10-12:30
1:10-12:30

Rugăciune & studiu bibliC - pastor SamyTuțac
Serviciu divin:
ântări copii
Cor, fanfară, binecuv
binecuvântări
redică - pastor Petru Bulica
P
Predică

DUMINICĂ - ora 18:00-20:00

Serviciu divin:
Închinar
e, cor
Închinare,
Predică - pastor Alexandru Neagoe
Botez nou-testamental

MARȚI - ora 19:00-21:00

Seară tineret:
Închinare
Predică - pastor Petru Bulica
Adevăruri ce trebuiesc cunoscute înainte de căsătorie

JOI - ora 19:00-20:30

Rugăciune- Radu Popa
Serviciu divin:
Fanfară
Predică - pastor Ioan Bugn
ărug
Bugnărug
Studiu Faptele Apostolilor

