Anunturi
RUGĂCIUNE PENTRU MISIUNE! Vineri
20 noiembrie, suntem provocați și avem
ocazia să ne rugăm împreună pentru
lucrarea de misiune a Bisericii Betel. Acasă
dar și la biserică, după cum au pe inimă unii
dintre frați, vom înălța rugăciuni pentru
înaintarea lucrării de mărturisire și de
misiune a Bisericii, în mod special pentru
PROIECTUL MISIONAR de la MOȘNIȚA.
Servicii Biserica Betel. Serviciile bisericii
Betel rămân deocamdată doar pe internet.
Vom continua să re-analizăm lucrurile în
decursul săptămânilor următoare.
Dărnicie. Membrii bisericii care doresc să
se închine Domnului și prin dărnicie, o pot
face la biserică sau prin transfer bancar, întrunul din următoarele conturi:
BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ NR.1 BETEL
LEI: RO66 RZBR 0000 0600 0299 9609
EURO: RO31 RZBR 0000 0600 0570 6248
DOLARI: RO33 RZBR 0000 0600 0299 9621
SWIFT: RZBRROBU, Raiffeisen Bank

Motive de
RUGĂCIUNE
Pentru izbăvire din această pandemie. Să ne
rugăm 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. „Dacă
poporul Meu peste care este chemat Numele
Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa
Mea şi se va abate de la căile lui rele - îl voi
asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi
tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)
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.
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.

Gordan Cristian
Ilie Andreea
Jula T. Elena
Lațcu Nicoleta
Lucuța Mirela
Maghiar Daniela

10:00-11:00
11:00-12:00

18:00 - 19:00

Studiu biblic (zoom)
Serviciu divin:
Închinare
Mesaj: IONUȚ PUNGILĂ
Libertate în captivitate
(Fapte 16:16-34)
Serviciu divin:
Închinare
Mesaj: ALEXANDRU NEAGOE
Biruitori în relația
cu anturajul
(Apoc. 2:18-29)

MARTI (online)

LA MULTI ANI!
Bejinar Cornel
Codreanu Lidia
Dragomir Natalia
Duca Daniel
Erașcu Diana
Gheltofan Avram

DUMINICĂ (online)

19:00 - 20:00

Moise Amalia
Moisiuc Daniel
Negrilă Iulian
Popa Moise
Racovicean Rodica
Suciu Constantin

Tornyai Nicolae
Tuțac Mărioara
Wilms Eugenia
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Seară de tineret:
Închinare
Mesaj: ALEXANDRU NEAGOE
Persoana și lucrarea
Duhului Sfânt

JOI (online)
19:00 - 20:00

Serviciu divin:
Închinare
Mesaj: TIBERIU JANAI
O viață trăită în siguranță
(Exod 3:1-11 , 4:1-13)
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SALUTUL BISERICII
BETEL ÎN 2020:
Cautati mai întâi Împaratia
lui Dumnezeu si neprihanirea
Lui si toate aceste lucruri
vi se vor da pe deasupra.
Matei 6:33

NU IROSI ...

STUDIU BIBLIC

15 noiembrie

Rolul dărniciei în misiunea Bisericii
Text: 2 Corinteni 9:1–15, Verset cheie: 2 Corinteni 9:7

Ideea centrală: Biserica este o Instituție creată de Dumnezeu pentru împlinirea planurilor divine.
Dărnicia este unul din mijloacele prin care Biserica își împlinește chemarea și rolul în lume, fiind o
mărturie pentru cei din jur, pregătind astfel venirea Împărăției și aducând slavă lui Dumnezeu
Scopul lecției: Să vedem importanța dărniciei în lucrarea creștină și să fim încurajați spre fapte
bune izvorâte din credința adevărată.
Dacă în Vechiul Legământ poruncile erau stricte, în cadrul Noului Legământ viața creștină se
construiește în baza unor principii de viață spirituală, menite să conducă viața credinciosului, deci și
a Bisericii, la împlinirea mandatului dat de Dumnezeu de a transmite prin mărturii vii Evanghelia
harului lui Dumnezeu către lume. În cea de-a II-a Epistolă către corinteni, după ce a vorbit, până în
capitolul 7, despre natura lucrării sale, apostolul Pavel s-a ocupat de subiectul dărniciei pline de har.
Nu era un subiect abstract, ci unul real, menit să răspundă nevoilor pământești ale credincioșilor din
Ierusalim. Corintenii, auzind despre strângerea de ajutoare, au dorit să contribuie și ei; astfel, Pavel ia instruit în privința organizării colectei (1 Cor. 16:1–3). Capitolul 9 ne prezintă dărnicia ca pe un har,
ca pe o binecuvântare și nu ca pe o obligație care împovărează credincioșii sau Biserica creștină.
I. Rolul spiritual al dărniciei creștine
1. Întărește slujba apostolică a Bisericii
2. Încurajează creștinii să trăiască în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu
3. Îmbracă Biserica în slava divină – aduce glorie lui Dumnezeu
II. Rolul social al dărniciei creștine
1. Demonstrează dragostea lui Dumnezeu față de lume
2. Devine o binecuvântare pentru cei nevoiași
3. Dovedește părtășia, legătura frățească în Trupul Domnului, Biserica
Concluzii:
Fiecare moment al vieții noastre este un dar de la Dumnezeu și peste toate acestea se află
promisiunea unei binecuvântări, ca și cum Domnul ar vorbi astfel: Dacă voi veți da, ceea ce eu v-am
dat deja, vă voi înmulți totul! Vă voi face folositori pentru Împărăția slavei, voi face din voi o
binecuvântare pentru alții, voi face ca viața voastră să fie importantă, voi fi proslăvit prin viața
voastră. Resursele nu sunt doar financiare, ci și de timp, de energie, de dragoste, companie,
încurajare, toate cele ce v-au fost încredințate de Dumnezeu și care-I aparțin.

1. Dacă nu crezi că această epidemie este îngăduită de Dumnezeum, vei irosi înțelegerea
epidemiei.
Totul se întâmplă cu permisiunea lui Dumnezeu. Răspândirea virusului se întâmplă sub permisiunea
lui Dumnezeu. Dumnezeu nu oprește imediat răspândirea virusului deoarece El are un scop mai mare
și mai bun prin aceasta.
2. Dacă te bazezi doar pe protecție exterioară în loc să aștepți ajutor de la Dumnezeu, vei irosi
această epidemie.
"Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului
nostru". (Ps.20:7)
3. Dacă refuzi să iei în considerare moartea, vei irosi această epidemie.
Eclesiastul 7:2 spune că "moartea e sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta".
Dacă nu te vei gândi la acest lucru cum vei lua aminte la aceasta? "Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele,
ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!" (Ps.90:12)
4. Dacă vrei ca epidemia să se termine cât mai curând posibil ca să trăiești o viață normală fără
să înțelegi voia lui Dumnezeu și să-L iubești mai mult pe Hristos, vei irosi epidemia.
Satan și Dumnezeu au scopuri diferite prin această epidemie. Satan vrea să folosească această epidemie
ca să compromită dragostea pentru Hristos, dar Dumnezeu vrea ca prin această epidemie să crească
dragostea ta pentru Hristos. Scopul lui Dumnezeu este să te scoată din lucrurile obișnuite ale lumii
acesteia și să guști plinătatea lui Hristos. „Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să
câștig pe Hristos.” (Fil.3:8) „Căci pentru mine a trăi este Hristos, și a muri este un câștig.” (Fil.1:21)
5. Dacă petreci prea mult timp citind informații despre această epidemie dar nu îți faci timp să
citești din cuvântul lui Dumnezeu vei irosi această epidemie.
Nu este nimic greșit să înțelegi și să te informezi despre această epidemie dar nu poți schimba multe. În
schimb, putem cunoaște mai multe despre Domnul iar în acest fel, să nu irosim timpul. „Să cunoaștem,
să căutăm să cunoaștem pe Domnul!” (Osea 6:3) „Ferice de omul care își găsește plăcerea în Legea
Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă
rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc: tot ce începe, duce la bun sfârșit.” (Ps.1:2-3) Ce
risipă dacă citim zi și noapte informații despre epidemie în loc de Cuvântul lui Dumnezeu!
6. Dacă vei trata păcatul la fel de normal ca și până acum, vei irosi această epidemie.
Încă tolerezi păcatul la fel ca înainte de venirea epidemiei? Epidemia este folosită să distrugă dorința
pentru păcat (mândrie, lăcomie, ură, iritabilitate, lene, amânarea pocăinței). Nu te gândi să lupți doar
împotriva epidemiei ci gândește cum poți lupta atât împotriva epidemiei cât și a poftelor păcatului. „Și
ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă s-ar pierde pe sine însuși?” (Luca 9:25)
7. Dacă nu folosești oportunitatea acestei epidemii să mărturisești despre Hristosul adevărat
vei irosi această epidemie.
Creștinii nu sunt puși la întâmplare în orice loc al lumii. Dumnezeu are un scop cu fiecare creștin în
orice situație. Gândiți-vă la spusele lui Isus: “vă vor arunca în temniţe, vă vor târî înaintea împăraţilor și
înaintea dregătorilor, din pricina Numelui Meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiţi mărturie.”
(Luca 21:12-13) De aceea, această epidemie este o bună oportunitate ca să mărturisiți despre gloria lui
Dumnezeu.

