
2018 

Anunturi 

Biserica Creștină Baptistă Nr. 1 Betel Timișoara
Str. Ady Endre nr. 20 | Tel. 0256 491 918 | e-mail: betelbaptist@gmail.com | web: www.betel.ro

Motive de 
RUGACIUNE

Fizedean Ion

Danceu Dan

Groza Cristine

Obriște Elena

Cismaru Aurora

Diaconiţă Gabriela

Alexandroni Miriam

Bereneanţ Nicolae

Cioca Iosif

Gherga Doru

Cociuba Mihaela

Sîmboteanu Mihai

Olariu Ștefan

Perneac Gheroghiţa

Orlescu Octavian

Tripea Cristian

Nuntă Florin Marinescu & Manuela Brădiceanu - 
duminică, 30 iunie, ora 10:00, Biserica Betania.

Curs de cateheză: duminica, ora 9:00.

Întâlnire departament media. Persoanele care sunt 
implicate dar și cele care ar dori să se implice în acest 
departament, sunt invitate luni, 24 iunie, de la ora 
18:00, la o întâlnire de organizare.

Program special fanfare reunite. Fanfarele reunite 
ale Bisericii Betel și Emanuel vor susţine un program 
special, în cadrul serviciului divin din această seară.

Ședinţă prezbiteri & diaconi - 24 iunie, ora 19:00.

O zi cu familia. Duminică, 30 iunie, în cadrul serviciului 
de dimineaţă, va avea loc evenimentul “O zi cu 
familia”, dedicat persoanelor private de libertate și 
familiilor acestora. La sfârșit, va avea loc o agapă. 

Binecuvântări copii -  duminică, 14 iulie, în cadrul 
serviciului divin de dimineaţă.

   Cor
   Predică - pastor Alexandru Neagoe

   Cor
18:00 - 20:00  Serviciu divin:

   Serviciu divin:

Joi

   Predică - pastor Marius Birgean

   Fanfară

   Rugăciune pentru familii

    

19:00 - 20:30  Rugăciune

   Fanfarele reunite Betel & Emanuel

   Predică - pastor Ioan Bugnărug

Duminica   

9:00  -  9:50  Rugăciune 
10:00-11:00  Studiu biblic -  Ioan Ciobotă
11:10-12:30   Serviciu divin:

Biserica Betel organizează o tabără la munte, la Brădăţel!

Titlul taberei: ÎN ASCENSIUNE 

Aceasta se adresează copiilor, adolescenţilor, tinerilor și familiilor tinere. Scopul ei este să întărească 
legătura dintre diferitele categorii de vârstă din biserică, dar și să creeze un cadru adecvat de părtășie 
și creștere spirituală. Din program: timp de laudă și închinare, studii biblice, discuţii tematice pe 
grupuri de vârstă, activităţi sportive și jocuri de tabără, tiroliană, căţărare, drumeţii în natură, foc de 
tabără, mărturii. 

Preţul taberei: 360 lei. Biserica Betel dorește să susţină parte din cheltuielile de tabără pentru 
familiile cu copii, astfel: familiile cu un copil vor primi ca susţinere 100 lei, familiile cu doi copii vor 
primi 150 lei/copil, iar familiile cu trei sau mai mulţi copii, vor primi o susţinere de 200 lei/copil. 
Rugăm toate persoanele care s-au înscris pe listă dar și altele care doresc să participe, să achite ca 
avans suma de 100 lei/persoană, la Cristina Gruia, telefon 0743159342. În funcţie de achitarea 
avansului, se va rezerva locul în tabără. Grăbiţi-vă! Locurile sunt limitate!

Perioada : 15 – 20 iulie 2019

Pentru cei care s-au botezat duminica trecută -  
Caracoancea Sebastian, Ghișe Laura, Kobor Klara, 
Kobor Medeea, Pătălău Lavinia, Onea Remus Florin, 
Popa David, Schifirneţ Bianca - pentru familiile 
acestora și pentru toţi musafirii care au participat la 
acest eveniment. 

Pentru misionarii noștri în Africa Centrală, Andrei și 
Giorgiana Pobega: pentru cursurile de informatică și 
engleză pe care le predau copiilor și pentru găsirea 
unui profesor capabil și integru care să le preia în anul 
următor; tot corpul profesoral; pentru protecţie și 
sănătate și pentru ca această experienţă să-i ajute pe 
ei ca și familie, să se maturizeze din punct de vedere 
spiritual. 

Pentru elevii și profesorii care au încheiat anul școlar. 
Mulţumim pentru toţi cei care au avut o mărturie 
bună, prin învăţătură și purtare. Ne rugăm pentru o 
vacanţă binecuvântată. De asemenea, ne rugăm 
pentru toţi elevii și studenţii care încă mai au de 
susţinut examene, pentru motivaţie și spor în 
pregătire, reușită și recunoștinţă pentru ajutorul 
dăruit.

“Credinciosi adevarului, în dragoste, sa crestem în toate privintele, 

ca sa ajungem la Cel ce este capul, Hristos.”

Efeseni 4:15
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Hristos a înviat!STUDIU BIBLIC
pentru astazi

Biserica mărturisitoare - transformarea societăţii:

MANDATUL UCENICIEI
 Matei 28:16-20, 2 Timotei 2:1-2

RUGĂCIUNE PENTRU FAMILII

Maftei Emanuel, Lidiana

Lungu Marcel, Mihaela

Lup Alexandra, Valentin

Maghiar Daniela

Lupulescu Dănuţ, Liliana

Lupu Iosif

Lupu Eugenia

Lupu Ana

Lupău Floare

Lupău Paul

Lucuţa Mirela

Lungu Cozmin

Lucuţa Petru

Lugojan Sorin

Lucian Aurica

Lucuţa Leontin, Ronela, Deia

Manciu Ioan, Maria
Manea Alexandru, Roxana

În al doilea rând, Hristos afirmă misiunea ce trebuie îndeplinită: „Faceţi ucenici!” (28:19). Dacă la început lucrarea 
lor a fost limitată la „oile pierdute ale casei lui Israel” (Matei 10:6), cuprinderea acestei misiuni este totală: „din 
toate neamurile” (28:19). Ordinea în care sunt plasate afirmaţiile nu este întâmplătoare. O misiune de o 
asemenea anvergură nu putea fi realizată decât în baza unei autorităţi depline. Practic, lucrarea încredinţată de 
Isus ucenicilor este o continuare a lucrării înfăptuite de El. Hristos Și-a folosit viaţa făcând ucenici, iar noi suntem 
chemaţi să Îi urmăm pilda. Verbul central este „Faceţi,” acest verb fiind unul imperativ. Acesta este însoţit de trei 
verbe secundare, la modul gerunziu, verbe care indică modul în care ucenicii se vor achita de sarcina încredinţată: 
(1) „Ducându-vă”- o îndreptare deliberată către cei care nu sunt ucenici; (2) „Botezându-i”-o identificare publică 
cu Hristos și cu ceilalţi ucenici; (3) „Învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit.” Până în acest punct, Matei L-a 
prezentat doar pe Isus ca fiind Învăţătorul. Acum însă, El încredinţează această autoritate ucenicilor Săi. 

Scopul: Să ne ajute să ne învingem temerile și să acţionăm concret pentru îndeplinirea acestui obiectiv. 

Explicaţii contextuale și exegetice:

În primul rând, Hristos se prezintă ca Cel ce are autoritate deplină în întregul Univers, ca Marele Împărat: „Toată 
puterea Mi-a fost dată, în cer și pe pământ” (28:18). Încă de la început, Matei Îl prezintă pe Hristos ca Împărat, dar, 
de-a lungul Evangheliei, identitatea Sa este contestată. Învierea confirmă însă identitatea Sa, fără putinţă de 
tăgadă. Autoritatea Sa este totală: „toată puterea mi-a fost dată” și cuprinde întregul Univers: „în cer și pe 
pământ” (28:18). Nu există niciun loc unde îndeplinirea misiunii ar putea să ne poarte și care să nu fie sub 
autoritatea Sa deplină. După cum afirmă și apostolul Pavel în Coloseni 1:15-20, întreg Universul Îi aparţine, El fiind 
Creatorul, Mântuitorul și Moștenitorul acestuia. 

Temporal, Marea Trimitere se consumă după Învierea Domnului Isus Hristos. Matei arată că evenimentul învierii a 
generat două relatări. Una dintre acestea le aparţine străjerilor care vor transmite mai departe mesajul bătrânilor 
iudeilor (28:11-15). Cealaltă este relatarea ucenicilor, aceștia primindu-și însărcinarea de la Isus Hristos. Cele două 
relatări vor răsuna în paralel, până la finalul istoriei. Geografic, se remarcă faptul că „Marea Trimitere” este 
afirmată în Galilea. Acesta este locul în care Domnul nostru își începuse misiunea cu câţiva ani mai devreme, astfel 
că Evanghelia după Matei se încheie simetric. Se poate observa, de asemenea, că mandatul uceniciei este dat 
ucenicilor pe un munte. Muntele este un loc adesea asociat cu revelaţia în Scripturi, dar și în Evanghelii. Predica de 
pe munte și Schimbarea la Faţă sunt două exemple grăitoare în acest sens. Ca încadrare în contextul Evangheliei 
după Matei, se poate afirma cu certitudine că acesta reprezintă punctul culminant al operei sale, întrucât reia și 
desăvârșește temele principale ale Evangheliei sale. Ca structură, pasajul poate fi împărţit pe trei părţi.

Ideea principală: Obiectivul principal al bisericii este facerea de ucenici, continuând lucrarea începută de Însuși 
Domnul Isus Hristos.

Sugestii practice:

(2) În timp ce lucrezi la facerea de ucenici, rămâi conectat în permanenţă la învăţătura Evangheliilor, pentru a 
vedea modelul de ucenicie practicat de Isus. 

(3) Marea Trimitere reprezintă o încurajare extraordinară pentru ucenici. Hristos nu ne trimite în niciun loc care să 
nu se afle sub autoritatea Sa și nu ne cheamă să lucrăm nicio zi în care să ne lase singuri. Indiferent de locul în care 
își îndeplinesc mandatul, ucenicii au siguranţa că se află sub autoritatea Domnului lor. Indiferent de perioada în 
care lucrează, ucenicii sunt însoţiţi de Hristos. 

(1) Dacă încă nu investești în formarea unui ucenic, începe să te rogi Domnului să îţi scoată omul potrivit în cale. 
Începe să investești în persoana respectivă, dar nu uita că formarea unui ucenic este un proces lung, necesită o 
investiţie consistentă și trebuie însoţită nu doar de învăţătură, ci și de exemplul concret al vieţii. 

Întrebări pentru discuţii:
(1) Ca ucenic al lui Hristos, te achiţi de sarcina care ţi-a fost trasată? Care sunt motivele care te împiedică să o faci? 
În ce fel de ajută afirmaţiile din Marea Trimitere să le depășești?
(2) Care sunt activităţile și programele care sufocă bisericile, împiedicându-i pe ucenici să facă alţi ucenici? Ai 
putea da câteva exemple? De ce ţinem atât de mult la acestea, deși de împiedică în realizarea mandatului?

Nu este vorba despre o lucrare care poate fi realizată în grabă sau superficial. Profunzimea și intensitatea acestui 
proces de învăţare sunt ilustrate de partea epistolară a Noului Testament. Mai mult, învăţătura nu trebuie să 
rămână la un nivel teoretic, ci trebuie „păzită” (28:19). Ucenicii nu au voie să fie selectivi. Și aici cuprinderea este 
totală, astfel că ei trebuie să îi înveţe pe noii ucenici să păzească „tot” ce a poruncit Isus (28:19).

Ultima parte a trimiterii menţionează binecuvântarea supremă de care vor avea parte ucenicii, pe măsură ce își 
vor îndeplini mandatul, prezenţa Domnului alături de ei: „Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul 
veacului” (28:20). Se observă că și aici, cuprinderea este totală. Nu există nicio zi în care Hristos să nu fie alături de 
ucenicii Săi. Binecuvântarea cea mai de preţ nu constă în rezultatele obţinute sau în alt fel de răsplătire, ci în 
prezenţa Domnului alături de ei.

Aplicaţii:
(1) În zilele acestea se discută intens despre ceea ce ar trebui să facă biserica, iar opiniile sunt foarte diverse. 
Obiectivul bisericii a fost însă stabilit de Însuși Domnul ei, iar acesta este facerea de ucenici. Orice alt obiectiv pe 
care îl stabilește o biserică este secundar și trebuie să se subordoneze și să contribuie la îndeplinirea Marelui 
obiectiv, trasat de Însuși Hristos. Astfel, investiţia principală a bisericii trebuie să fie în câștigarea oamenilor 
pentru Împărăţia lui Hristos și învăţarea acestora, în vederea maturizării. Biserica nu are voie să se lase absorbită 
de programe și activităţi, în timp ce își uită mandatul încredinţat de Domnul ei. Ea nu trebuie să se teamă și să 
asculte de oameni, conformându-se la mersul vremurilor, ci să trăiască în ascultare și supunere faţă de Domnul ei.
(2) Învăţarea este o parte centrală a mandatului de a face ucenici, astfel că Scripturile, Cuvântul lui Hristos și 
despre Hristos, joacă un rol esenţial în întregul proces. Învăţătura oferită nu trebuie să fie în ton cu dorinteţe 
noilor ucenici, ci cu poruncile Mântuitorului care ne-a trimis. Astfel, pe de o parte, chemarea este foarte 
generoasă, întrucât se adresează tutuor naţiunilor. Pe de altă parte este foarte restrictivă pentru că are în centru 
o singură persoană și o singură învăţătură. 
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