Anunturi
Bun venit pe lume Daniel-Bogdan! În
familia Dănălache Adrian și Fivi s-a născut
un băiat pe nume Daniel-Bogdan. Fie ca
Dumnezeu să-l binecuvânteze pe el și pe
părinții lui!
IT Betel. Dacă sunt persoane din biserica
noastră care au experiență și ar dori să se
implice în promovarea lucrării bisericii prin
intermediul mass-media, sunt rugați să ia
legătura cu fratele Cristi Mornăilă.

La multi ani!
Bogdan Gabriela
Bulica Volumia
Caroi Petronela
Crăsmăreanu
Eleonora
Crețu Marius
Criste Francisc
Gruia Cristina
Guianu Rodica
Iacob Alina
Isfan Aurelia
Iusciac Albert
Kobor Klara
Lațcu Aurel
Manea Alexndru

Miheț Ioan
Mioc Tiberiu Jr.
Mureșan Vasile
Negrescu Ana
Nicolici Doru
Oberșterescu
Gabriel
Pantazi Cristina
Szucs Alexandru
Tărniceriu
Petrișoara
Telescu Emanuela
Tîrziu Doina
Trandafiroiu Nicolae
Tuțac Andrei

Motive de
RUGĂCIUNE
Pentru cei care se vor boteza în această
dimineață pentru ca Dumnezeu să le dea
putere, curaj și stabilitate în credință.
Pentru fratele Nicu Damșe care a avut o
intervenție chirurgicală la Cluj, în vederea
extirpării tiroidei, datorită unei tumori. Să ne
rugăm ca Dumnezeu să se atingă de el cu
vindecare și să îi întărească familia!
Pentru izbăvire din această pandemie. Ne
rugăm (conform 2 Cronici 7:14): pentru
smerire, revărsarea unui Duh de rugăciune
peste biserici, pentru ca toți credincioșii să
caute în această vreme fața lui Dumnezeu și să
se abată de la căile rele.
Pentru persoanele care se confruntă și cu
probleme de sănătate de altă natură precum și
cu diferite nevoi, ca Dumnezeu să se îndure de
ele și să le ofere alinare și speranță.

DUMINICĂ
10:00

Serviciu divin:
Cor
Mesaj: PETRU BULICA
“Importanța și semnificația
botezului “ (Fapte 2:36-41)
Botez nou-testamentar

18:00 - 19:15

Serviciu divin:
Cor
Binecuvântare botezați
Mesaj: ALEX NEAGOE
“Biruitori în vremuri de
persecuție”(Apocalipsa 2:8-11)

Pentru mai multă credință. Să ne ajute
Dumnezeu să putem să ne încredem pe deplin
în El, chiar și atunci când nu înțelegem de ce
trecem prin anumite perioade sau situații.
Pentru o inimă slujitoare și plină de dragoste.
Să ne punem pe deplin la dispoziția
Domnului, să căutăm să Îl slujim din toată
inima și să fim receptivi la nevoile semenilor.
Pentru lucrarea de misiune de la sate, în mod
special pentru bisericile care aparțin de
Biserica Betel: Blajova, Chevereș, Folea,
Nițchidorf, Voiteni.
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Seară de tineret:
Închinare
Mesaje: ALEX NEAGOE
VLAD OARĂ
“Existența lui Dumnzeu de la ateism la credință”

JOI
19:00 - 20:15

BISERICA CRESTINĂ BAPTISTĂ NR. 1 BETEL TIMISOARA

NOU - TESTAMENTAR
www.betel.ro

MARTI
19:00 - 20:15
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Serviciu divin:
Închinare
Mesaj: PETRU BULICA

betelbaptist@gmail.com
Biserica Betel
Biserica Baptista Nr. 1 Betel
Marti mergem la Betel

tineretbetel

STUDIU BIBLIC 25.10
Rolul Cuvântului în misiunea Bisericii
Text: II Timotei 3:14–17; Verset cheie: Romani 1:16

Ideea centrală: Cuvântul lui Dumnezeu este central în zidirea Bisericii și în evanghelizare.
Scopul lecției: Să înțelegem faptul că Scripturile sunt esențiale și au un rol central în îndeplinirea
misiunii Bisericii. Dumnezeu Își arată slava prin Cuvântul Său, aplicat și propovăduit în Biserică.
I. Care este locul Scripturii în lucrarea Bisericii?
Absolut tot ceea ce se știe despre misiunea Bisericii, rugăciune, dărnicie, unitate, disciplină,
închinare sau oricare alt subiect de acest gen, ne este descoperit în Sfânta Scriptură. Creștinii știu
că trebuie să se roage fără să abandoneze și trebuie să aducă toate cererile lor la cunoștința lui
Dumnezeu prin rugăciune. Imperativul acestor afirmații este dovedit de experiență, dar
experiența nu face altceva decât să demonstreze adevărul prezentat în Scripturi. Scriptura este cea
care scoate în evidență aceste necesități din viața unui creștin. Însăși definiția unui creștin sau
chiar cea a Bisericii și a misiunii sale trebuie căutată tot în Cuvântul lui Dumnezeu. Tot ceea ce
trebuie să cunoască, să creadă și să facă un credincios se găsește înscris pe paginile Bibliei.
Ce se întâmplă când Biserica nu oferă Scripturii locul care i se cuvine?
Atunci când Scriptura își pierde locul central în Biserică, autoritatea ei este subminată și pericolul
ce decurge de aici este subliniat foarte bine în 2Petru 1:17–19: Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl
cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta
este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.” Şi noi înșine am auzit acest glas venind din cer,
când eram cu El pe muntele cel sfânt. Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare.
Care este misiunea Bisericii?
În Matei 28:19, 20, Domnul Isus concentrează în doar câteva cuvinte întreaga misiune a Bisericii:
Duceți-vă şi faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al
Sfântului Duh. Şi învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârșitul veacului. Misiunea Bisericii este facerea de ucenici care se realizează prin
evanghelizare și prin învățare. În acest proces, Cuvântul lui Dumnezeu are, din nou, un rol central.
2. Care este aportul Scripturii la misiunea Bisericii?
În 2Tim. 3:14–17, apostolul Pavel subliniază în mod clar aportul Scripturii la misiunea Bisericii,
descriind-o atât ca mijloc de convertire, cât și ca unealtă pentru maturizarea în credință a
individului. Cuvântul este instrumentul divin esențial în convertirea celor pierduți. Fiind inspirat
de Dumnezeu, Cuvântul are o putere intrinsecă. Printre altele, el are puterea de a da înțelepciunea
care duce la mântuire, prin credința în Hristos Isus (v. 15). În felul acesta observăm că Scripturile
sunt un instrument esențial pe care Dumnezeu îl folosește în convertirea celor pierduți.
3. Care este rolul Scripturii în lucrarea de sfințire?
Și în cazul sfințirii, lucrarea este produsă de Duhul Sfânt dar și aici instrumentul primordial și
esențial pe care îl folosește Duhul lui Dumnezeu este Sfânta Scriptură (2 Tim. 3:16,17). În versetul
17 este expus scopul lucrării Scripturii în viața celui credincios: pentru ca omul lui Dumnezeu să fie
desăvârșit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Versetul 16 ne arată cum este dus la
îndeplinire acest scop. Cuvântul dă învățătură, mustră, îndreaptă, dă înțelepciune în neprihănire.

Poruncit de Domnul Isus Hristos, ca parte din Marea Trimitere, în Evanghelia după Matei 28:1920, botezul în apă este mărturia publică a persoanei care, în urma pocăinței, se identifică cu
moartea, îngroparea și învierea lui Isus Hristos. (Romani 6:4; Coloseni 2:11,12)
Cuvântul “botez” provine din grecescul “baptizo” și înseamnă a scufunda, a acoperi pe deplin.
Prin botezul în apă, o persoană mărturisește că alege să-l urmeze pe Hristos și să-i fie ucenic
(Matei 28:19).
Botezul în apă este un legâmant încheiat cu Dumnezeu, prin care o persoană se supune ascultării
Duhului Sfant, chiar cu prețul vieții, murind astfel față de plăcerile lumești, devenind o făptură
nouă în Hristos (2 Corinteni 5:17). Aceasta are loc în urma mărturisirii păcatelor înaintea lui
Dumnezeu, a curățirii prin sângele lui Isus Hristos și a sfințirii date de Duhul Sfânt.
Așadar, pentru a primi botezul, o persoană trebuie să creadă în Isus Hristos ca Domn și Mântuitor
personal. Cu alte cuvinte, să fi experimentat nașterea din nou (Ioan 3:5; Faptele Apostolilor 2:38).
Nici o promisiune nu le este dată celor care fac botezul fără a crede (ex. bebelușii, în diverse tradiții
cum e cea ortodoxă). Pocăința și credința preced botezul, si nu invers (Faptele Apostolilor 2:38).
Botezul în apă reprezintă o separare de stilul lumesc de viață, de lucrările celui rău și o dedicare
pentru o nouă viață, de ascultare, în Isus Hristos, prin Duhul Sfânt.
Botezul în apă îl întâlnim și în Vechiul Testament, în vremea lui Moise, sub denumirea de “botezul
în mare”, când poporul lui Dumnezeu a traversat Marea Roșie fugind de Faraon (1 Corinteni 10:1,2).
Dacă ai experimentat nașterea din nou și vrei să mărturisești public acest lucru, ești
invitat la următoarea serie de cursuri de cateheză care se va desfășura în curând, în
biserica noastră.

