IMPORTANŢA ȘI SEMNIFICAŢIA
BOTEZULUI

STUDIU BIBLIC
pentru astazi

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 numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

ZIUA DOMNULUI
Psalmul 133
Ideea centrală: Scriptura ne învaţă că este voia lui Dumnezeu ca oamenii să pună deoparte o zi a săptămânii în
care să se închine și să se odihnească.
Explicaţii contextuale și exegetice: Psalmul 133 este unul din cei patru psalmi atribuiţi lui David între cei 15 din
seria ‘cântărilor treptelor’ (120-134), ce erau folosiţi de pelerinii care se îndreptau spre Ierusalim pentru una din
cele trei mari sărbărtori cu pelerinaj din Vechiul Testament: Paştele (Numeri 28,16), sărbătoarea secerişului,
sărbătoarea săptămânilor (primele roade) sau Cincizecimea (Exod 23,16; 34,22; Numeri 28,26; Fapte 2,1) și
sărbătoarea corturilor (Exod 23,16; Levitic 23,34; Numeri 29,12). Nu știm cu exactitate când anume a compus
David psalmul, însă mai mulţi oameni ai Bibliei sugerează că o perioadă probabilă este aceea în care David a fost
recunoscut ca împărat de toate triburile lui Israel, punând capăt astfel câtorva ani de diviziune în cadrul naţiunii.
Evreii cântau psalmul 133 pentru a-și exprima bucuria închinării împreună la templu, unde Dumnezeu promisese
să îi întâlnească; ei sărbătoreau abundenţa binecuvântărilor primite de la Domnul și unitatea credincioșilor în
închinare. În versetul 1, David are o exclamaţie entuziasmantă despre unitatea fraţilor (sensul cuvântului nu este
de fraţi de sânge, ci de persoane legate prin harul lui Dumnezeu): este bună și plăcută. Este bună deoarece asta
Își dorește Dumnezeu de la copiii Săi (Ioan 17:20-23; Efes. 1:9, 10). Este plăcută pentru că face viaţa împreună că
popor al lui Dumnezeu minunată, plină de satisfacţii. Ambele descrieri sunt înţelese atunci când ne gândim la
varietatea celor care se strângeau la închinare: preoţi, leviţi și credincioși obișnuiţi, bogaţi și săraci, evrei din
Palestina și evrei din diaspora; era ceva cu totul special. Oameni care se revedeau cu unii pe care îi întâlniseră cu
ocazia altor pelerinage la Ierusalim sau pe unii pe care tocmai îi întâlniseră; împărtășeau experienţe deosebite cu
Dumnezeu, provocările prin care au trecut, purtarea de grijă a lui Dumnezeu; entuziasmul și bucuria lor
creșteau pe măsură ce se apropiau de Ierusalim. Odată ajunși acolo, sărbătoarea era în toi – toţi erau una în
închinare, un popor care declara domnia lui Dumnezeu între ei.
În versetele 2 și 3, David folosește două comparaţii pentru a explica de ce este așa de specială experienţa aceea;
în versetul 2, el face aluzie la sfinţirea lui Aaron, pe care o vedem descrisă în Levitic 8; uleiul preţios era turnat din
abundenţă pe capul lui Aaron (și a tuturor marilor preoţi), spre deosebire de sfinţirea preoţilor obișnuiţi, care
erau mai degrabă stropiţi cu undelemn. Unii comentatori ai Scripturii văd în acest pasaj o prefiguare a revărsării
Duhului Sfânt asupra celor ce se pun deoparte pentru Domnul; de asemenea, a fost sugerată și imaginea
pieptarului pe care erau numele celor 12 seminţii ale lui Israel – uleiul sfânt curgea pe pieptar și indica ideea
unităţii evreilor în punerea lor deoparte pentru Domnul. În versetul al treilea, David compară părtășia
credincioșilor cu roua care ar coborî de pe muntele Hermonului spre Ierusalim; există o dificultate ‘tehnică’
având în vedere că sunt peste 150 de km – unii comentatori ai Scripturii au sugerat că aceasta este fie o figură de
stil, fie că, într-adevăr, curenţii de aer rece ar coborî către Ierusalim și chiar ar produce o mult-așteptată și foarte
necesară rouă. Oricum, imaginea este aceea a binecuvântării, a vieţii, a prospeţimii – lucruri menţionate direct și
la finalul versetului. După cum ar fi un miracol ca roua să ‘coboare’ pe o așa distanţă, la fel și părtășia
credincioșilor este un miracol al harului divin spre folosul tuturor sfinţilor (Efes. 2:11-22). Cum vin toate
binecuvântările? Domnul este Cel care le dă (Lev. 25:31; Deut. 28:8), lucru afirmat clar și de Iacov în Noul
Testament (Iac. 1:17).

- 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 familia Bisericii - 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 SEMNIFICAŢIA 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."

NOUTĂŢI DIN AFRICA CENTRALĂ!
Dragii noștri,
Vă salutăm în numele Domnului și ne dorim ca El să vă dea pacea în orice zi ! După cum știţi, în ultimele săptămâni
motivele de rugăciune principale au fost : găsirea unui director care să se implice, să aibă iniţiativă și să fie deschis la
sugestii și schimbări, găsirea unui profesor de engleză pentru gimnaziu, fiindcă cel care era nu își făcea treaba și de
multe ori lipsea de la ore, finalizarea amenajării laboratorului de informatică, pentru a-l face funcţional pentru
desfășurarea cursurilor practice de informatică ; zugrăvirea birourilor de la direcţiune și secretariat ; începerea
unor cursuri suplimentare de engleză cu cei de la gimnaziu sub forma unor meditaţii interactive, amenajarea unui
dispensar. Cu ajutorul Domnului și prin Harul Lui, dorim să vă informăm că toate, cu excepţia ultimei (dispensarul
urmează a fi amenajat cât de curând) au fost puse la punct și implementate. Vedem în fiecare zi cum Dumnezeu
răspunde la rugăcuni; la rugăciunile noastre, la rugăciunile dumneavoastră și chiar la rugăciunile de multe ori
nerostite și face lucruri minunate pe câmpul de misiune. Asta ne face extrem de bucuroși. Așa că vă rugăm să
continuaţi să ne purtaţi în rugăciune și cu următoarele motive :
- înţelepciune și discernământ pentru noua directoare și pentru noi, ca să știm cum să facem lucrurile în școală și
ce decizii bune să luăm care să fie de ajutor chiar și după ce noi vom pleca. Dorim să vă aducem la cunoștinţă că
numirea noii directoare în această funcţie este un câștig cu atât mai mare cu cât este femeie – în general, aici au
întâietate bărbaţii, femeilor nu li se oferă des șansa de a fi promovate și în general cele care au ocazia aceasta, fie
provin din familii mai bune, fie sunt ele însele foarte înfipte, dure și luptă cu dinţii pentru ceea ce-și doresc ;
- amenajarea, după cum spuneam, a dispensarului și dotarea lui cu toate cele necesare ;
- răbdare pentru noi și capacitatea de a fi niște profesori buni pentru copii, așa încât să le fie ușor să asimileze
informaţiile atât la engleză, cât și la informatică, dar și de a le putea transmite niște valori prin ceea ce facem și felul
în care îi tratăm.
Vă mulţumim
Andrei și Giorgiana Pobega

Motive de
RUGACIUNE

Anunturi
Formular 230. Anul acesta, termenul de depunere a
formularului 230 pentru susţinerea organizaţiilor
non profit și a bisericilor este 15 martie. Dacă doriţi
să donaţi cei 2% bisericii noastre, o veţi putea face
începând de duminica viitoare, cand formularul 230
va fi disponibil în holul bisericii. Vă mulţumim.

Pentru cei care astăzi încheie un legământ cu
Domnul în apa botezului, ca Dumnezeu să-i ajute
să nu se abată niciodată de la Calea Lui, să se
apropie de El tot mai mult, să-L cunoască,
iubească și slujească cu credincioșie.

Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi - 28 ianuarie,
ora 19:00.

Dumnezeu să ne dea înţelepciunea de a profita
din plin de acest nou an în ceea ce privește
apropierea de El, de Cuvânt, de slujire și de cei
dragi. Să iertăm, să dăruim, să iubim și toate
acestea, în numele Celui care le-a făcut deja
pentru noi.

2018
Tabără Betel la Brădăţel.
În perioada 15-20 iulie,
biserica noastră va organiza o tabără specială a
bisericii pentru copii, tineri și familii tinere. Pentru o
organizare cât mai eficientă și pentru a putea
rezerva locurile din timp, vă rugăm pe toţi cei
interesaţi, să vă înscrieţi pe tabelul din holul bisericii
sau la adresa de e-mail: betelbaptist@gmail.com.
Rugăciune & agapă bărbaţi - 2 februarie, ora 9:00.
Întâlnire creaţionism știinţific și apologetică
creștină (pentru elevi, studenţi) - miercuri, 20
februarie, ora 19:00.

La multi ani!
Aurel Albu, Cornel Boldor, Rodica Craiovan,
Costică Crăsmăreanu, Dan Ioan,
Cristina Dobrean, Nicolae Gherman, Damaris
Icobescu, Tiberiu Mioc, Ștefan Morar, Rebeca
Moţoc-Fofiu, Emilia Obrocnejev, Lămîiţa
Pastor, Lucia Sârbu, Tabita Sperlea

Răbdare în încercări. Fie ca și perioadele grele pe
care le trăim uneori să lucreze la întărirea noastră.
Dumnezeu vrea să ne încredem pe deplin în El,
așteptând cu răbdare, împlinirea promisiunilor lui.
Pentru ca fiecare membru al bisericii să fie
implicat cu seriozitate, în cel puţin o slujire
specifică din biserică și cat mai mulţi să fie
implicaţi într-o grupă de studiu biblic.
Pentru persoanele care se confruntă cu probleme
de sănătate - Florin Bureţa, Cosmin, Vanita
Grozăvescu, familia Istrati, Eva Moldovan, Rareș,
Viorica - ca Dumnezeu să continue să lucreze în
trupurile și sufletele lor și să le vindece.
Pentru familia Pobega Andrei și Giorgiana și
pentru lucrarea pe care ei o desfășoară în
Republica Africa Centrală. Noutăţi despre această
lucrare, la pagina 3 a buletinului duminical.
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PROGRAMUL SERVICIILOR SAPTAMANII

ÎNTÂLNIRE
TINERET
22 ianuarie
ora 19

Înscrieri pentru
TABĂRA BETEL

10. Băleanu Daniel, Daniela
11. Balla Alina
12. Baloș Carmen
13. Băltariu Maria
14. Bandrabur Gheorghe
15. Barbut Teodora, Gheorghe
16. Basarabă Mălina
17. Băsulescu Beniamin
18. Bebec Maria

19. Becheru Constanţa, Constantin
20. Bejan Alexandru, Daniela
21. Bejenaru Anca
22. Bejinar Ana, Cornel
23. Bejinar Daniel, Mărioara
24. Bejinar Adela, Natanael
25. Bejinar Andrei, Emanuela
25. Bejinar David
26. Belu-Borozan Florin,Veta,Robert
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9:00 - 9:50
10:00-12:00

Rugăciune
Serviciu divin:
Cor, închinare
Amalia Preda, Nelu Moţ
Contribuţii candidaţi botez
Predică - pastor Alex Neagoe
Botez nou-testamental
- pastor Petru Bulica

18:00 - 20:00

Serviciu divin:
Cor, închinare
Amalia Preda, Nelu Moţ
Punerea mâinilor
Predică - pastor Mihai Mihuţ

la tabelul din
holul bisericii!

RUGACIUNE PENTRU FAMILII
1. Badele Irina
2. Bădiţoiu Alina, Eugen
3. Bahnean Dumitru, Natalia
4. Bahnean Aurora, Gavril
5. Bahnean Alexandru, Laura
6. Baica Dorina
7. Balaj Aurel, Emilia
8. Balaj Adriana
9. Balc Anca

Duminica

Marti
19:00 - 21:00

ADUNAREA
GENERALĂ
24 februarie
ora 11

Seară de tineret:
Închinare
Predică - pastor Petru Bulica
Decizii în zona gri (II)

Joi
19:00 - 20:30

Rugăciune - pastor Ioan Bugnărug
Serviciu divin:
Fanfara
Rugăciune pentru familii
Predică - pastor Petru Bulica

