
LA MULTI ANI!

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 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 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.
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tineretbetel

  “Frica de Domnul ca pregătire

10:00-11:00 Studiu biblic (zoom)

DUMINICĂ (online)

11:00-12:00  Serviciu divin:

  Închinare

  Mesaj: IOAN BUGNĂRUG

  Închinare

  “Biruitori asupra morții” 

  Mesaj: IOAN BUGNĂRUG

  (Iov 1:1-22)

18:00 - 19:00 Serviciu divin:

  pentru vremuri grele”

  “Cărui duh îi dai crezare?”  

  Mesaj: ALEXANDRU NEAGOE

  Închinare

  (Apocalipsa 3:1-6)

MARTI (online)
19:00 - 20:00 Seară de tineret:

  (Ioan 4:1-16)

JOI (online)  

19:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Închinare

  Mesaj: PETRU BULICA
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Motive de 
RUGĂCIUNE

Anunturi

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
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Deces. A plecat la Domnul sora Reghina 

Motrescu în vârstă de 90 de ani, mama lui 

Motrescu Veta, Mihai, Nicolai, Aurora 

(Bahnean), Lidia (Tarniceru) membri ai 

bisericii noastre. Sora Reghina fost membră 

a Bisericii Baptiste din Ghiroda. Dumnezeu 

să mângâie întreaga familie.

Șediță comitet prezbiteri & diaconi - 

miercuri, ora 19:00, demisolul bisericii.

Serviciile bisericii noastre se desfășoară și 

săptămâna aceasta doar pe internet, urmând 

ca membrii comitetului să reanalizeze 

situația pentru perioada care va urma.

Dărnicie. Membrii bisericii care doresc să 

se închine Domnului și prin dărnicie, o pot 

face la biserică sau prin transfer bancar, într-

unul din următoarele conturi:

Jurca Liviu

Leuce Cristian

Dancea Lucian

Ioescu Aurel

Leuce Monica

Grosan Cosmin

Cotta Sofia

Șiclovan Ion

Plămadă Arcadie

Sorescu Ovidiu

Tarba Emilian

Todor Iosif

Ungur Alina

Vucu Ana

Bogdan Ciprian

Alda Daniela

Brînda Grațian

Costa Andreea

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



STUDIU BIBLIC 22 noiembrie 

Rolul mărturiei personale în misiunea Bisericii

Text: Faptele apostolilor 26:1–29; Verset cheie: 1 Corinteni 11:1

Ideea centrală: Biserica Domnului Isus Hristos își împlinește cu eficiență misiunea de a duce 

Evanghelia în întreaga lume, atunci când fiecare credincios își ia în serios chemarea de a fi un 

martor plin de îndrăzneală al Lui.

Scopul lecției: Motivarea credincioșilor de a-și asuma rolul de martori ai Domnului Isus Hristos 

și instruirea lor prin prezentarea unui model biblic de mărturie personală.

1. Viața înainte de convertire (vs.4–12)

Fără îndoială, la începutul cărții Faptele apostolilor descoperim metoda prin care Biserica urma 

să-și îndeplinească vocația ei misionară: Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt 

peste voi, şi-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile 

pământului. 

Apostolul Pavel își începe discursul în 26:2–3, cu ceea ce în retorică se numește captatio 

benevolentiae („câștigarea bunăvoinței”). Acest lucru nu înseamnă nicidecum că Pavel va face 

apel la sofisme și jumătăți de adevăruri. Dimpotrivă, un aspect de bază atunci când vorbim despre 

viețile noastre înainte de convertire este cel al sincerității, atât în ce privește rătăcirea noastră 

spirituală, cât și depravarea inimilor noastre.

Pavel amintește de faptul că este iudeu și fariseu (vs. 4–5), el căutând să fie pe placul lui Dumnezeu 

prin încadrarea în „cea mai strictă partidă” a religiei iudaice. Faptul acesta l-a dus, însă, în rătăcire 

spirituală. Mai mult, apostolul accentuează, fără să se ascundă, starea deplorabilă a inimii sale. 

Depravarea spirituală s-a manifestat în mod vizibil în relațiile sale cu semenii, exact acolo unde, de 

fapt, era necesară iubirea. Pavel nu se prezintă pe sine ca fiind un om bun, care avea nevoie de o 

„ameliorare”, ci ca un om care își recunoaște deschis faptele rele, inclusiv uciderea urmașilor lui 

Hristos. În consecință, apostolul se consideră a fi „cel dintâi dintre păcătoși” (1 Tim. 1:15).

Accentul cade, așadar, pe mărturia personală, aceasta fiind un fir roșu care străbate întreaga carte. 

Misiunea Bisericii și mărturia credincioșilor merg mână în mână. Fiecare credincios în parte este 

chemat să fie un martor al Domnului Isus Hristos, iar textul din Faptele apostolilor 26:1–29 ne 

oferă exemplul apostolului Pavel și ne detaliază modul în care el a procedat atunci când și-a 

prezentat mărturia înaintea împăratului Agripa. Din mărturia apostolului putem desprinde 

câteva principii esențiale, valabile și pentru noi astăzi.

3. Chemarea oamenilor la pocăință și credință (vs.24–29)

Niciun alt program sau proiect al Bisericii nu este mai eficient pentru misiunea ei decât mărturia 

personală a membrilor. Dumnezeu a rânduit ca Evanghelia să fie vestită de către cei ce sunt 

martorii lui Hristos, din generație în generație. 

Concluzii:

• Ascultarea față de Isus Hristos urmează în mod necesar după orice act de convertire 

spirituală autentică. Pavel primește încredințarea de a fi martor al Mântuitorului, misiune pe 

care apostolul o acceptă cu smerenie.

Această diversitate a martorilor nu înseamnă că și mesajele lor diferă. Dimpotrivă, după cum am 

observat în această lecție, mărturia personală cuprinde câteva elemente indispensabile: relatarea 

despre întâlnirea personală cu Domnul Isus Hristos (convertirea), prezentarea Mântuitorului 

(identitatea și lucrarea Sa jertfitoare) și chemarea oamenilor la credință și pocăință.

Din exemplul mărturiei personale oferit de apostolul Pavel învățăm că este importantă 

chemarea/invitarea oamenilor să se întoarcă de la păcatele lor la credința în Domnul Isus Hristos. 

Desigur, acest lucru presupune îndrăzneală din partea celui ce își depune mărturia, un curaj de a 

face apel direct la adresa oamenilor. Mărturia personală nu este o simplă expunere teoretică, ci o 

chemare a oamenilor la Hristos, motivați fiind de propriile noastre experiențe ale convertirii. 

Pavel rostește cu îndrăzneală: „Fie curând, fie târziu”, a răspuns Pavel, „să dea Dumnezeu ca nu 

numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea.” 

Mărturia personală este cel mai bun instrument pentru misiunea Bisericii fiindcă este ceva de la 

oameni pentru oameni. Orice altă tehnică de comunicare este bună pentru un anumit grup de 

oameni, dar cu limite față de alt grup. Mărturia personală depășește acest obstacol: pe cât sunt de 

diverși cei care au nevoie să audă Evanghelia, pe atât sunt de diferiți martorii lui Hristos. Ei sunt de 

vârste diferite, cu naționalități diferite, cu statut social diferit, cu împrejurări specifice în care L-

au cunoscut pe Isus Hristos etc. Mărturia personală, sub puterea Duhului Sfânt, este marea armă 

a Bisericii pe câmpul de evanghelizare. 

Detaliile și circumstanțele convertirii variază de la caz la caz (la Pavel avem experiența de pe 

drumul Damascului, conform vs. 12–14), însă există o serie de adevăruri constante în experiența 

convertirii fiecărui credincios în parte. Aceste adevăruri trebuie să fie subliniate cu atenție în 

cadrul mărturiei personale, fiindcă ele sunt esența Evangheliei.

• Întâlnirea personală cu Isus Hristos este o realitate în viața fiecărui credincios adevărat. 

Pavel a avut această experiență pe drumul Damascului. Când depunem mărturie despre 

convertirea noastră este necesar să explicăm modul în care Duhul lui Dumnezeu ne-a condus și 

pe noi spre o întâlnire lăuntrică și personală cu Mântuitorul. Noi suntem martori ai lui Hristos 

prin Duhul Sfânt, care vine în inimile noastre pentru a depune mărturie despre Isus.

2. Experiența convertirii (vs.13–23)

• Identitatea și lucrarea lui Isus Hristos este următorul reper important. Întâlnirea cu 

Hristos ne conduce la o cunoaștere personală a Sa și, totodată, a lucrării Sale. Pavel menționează: 

şi anume, că Hristosul trebuie să pătimească şi că, după ce va fi Cel dintâi din învierea morților, va 

vesti lumină norodului şi Neamurilor. Vedem, așadar, că Evanghelia presupune vestirea morții și 

învierii Domnului Isus în vederea ispășirii păcatelor tuturor acelora care se încred în El. Speranța 

mesianică, amintită adeseori în religia iudaică  este împlinită exclusiv prin Isus Hristos.
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