
LA MULTI ANI!

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 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 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.
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tineretbetel

11:00-12:15  Serviciu divin:

  Închinare

DUMINICĂ 

   „Biruitori în oportunități și

18:00 - 19:15 Serviciu divin:

   încercări” 

  Mesaj: PETRU BULICA

  ( Marcu 6:1-6; Luca 7:1-9)

  Închinare

  “O evaluare a credinței”

  Mesaj: ALEXANDRU NEAGOE

MARTI (zoom)

  (Evrei 11:1-5)

  “Rolul închinării în misiunea

  Mesaj: VLAD OARĂ

  „Sigur în convingeri” 

JOI 

  (Fapte 2: 41-47; 2:42)

  

  Bisericii”

19:00 - 20:15 Seară de tineret:

19:00 - 20:15 Studiu biblic: IOAN BUGNĂRUG

  (Apocalipsa 3:7-13)

  Închinare
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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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Colectă Africa. Colecta din cadrul serviciului de 
dimineață din 6 decembrie, va fi destinată lucrării 
din Republica Centrafricană.

Seară de rugăciune - vineri, 4 decembrie, ora 19.

Cursul de cateheză, destinat celor care doresc  să 
se boteze, se va relua  pe 6 decembrie, la ora 10.

Reluarea serviciilor la biserică. Începând din 
această duminică, serviciile de închinare se vor 
relua în clădirea bisericii, la orele obișnuite: 
duminica, 11 și 18, joi, 19. Studiul biblic se va 
desfășura tot la biserică: clasele de școală 
duminicală pentru adulți și copii școlari, 
duminica, ora 10, iar studiul biblic din sala mare a 
bisericii se va ține în cadrul serviciului de joi seara, 
pentru a nu se folosi duminica dimineața același 
spațiu pe o perioadă prea îndelungată. Întâlnirea 
tinerilor va continua pe Zoom marți, 1 decembrie, 
ora 19 și se va relua la biserică pe 8 decembrie. 
Menționăm, de asemenea, că slujbele bisericii se 
vor transmite în continuare prin internet, pentru a 
putea fi urmărite de acasă atât de cei care au 
simptome epidemiologice precum și de cei care 
trebuie sau aleg să rămână acasă din motive de 
sănătate a lor sau a celor apropiați.

Ne apropiem de cea mai îndrăgită perioadă a anului, Sărbătoarea Nașterii 

Domnului. Vrem să fim și în acest an mult încercat, o binecuvântare pentru 

cei în nevoi, cu precădere pentru persoanele și familiile nevoiașe din biserica 

noastră. Contribuțiile finaciare pentru această acțiune vor putea fi făcute în 

duminicile: 29 noiembrie, 6, 13 decembrie.

E MAI FERICE SĂ DAI  



STUDIU BIBLIC 29 noiembrie 

Rolul închinării în misiunea Bisericii
Text: Faptele apostolilor 2:41–47; Verset cheie: Faptele apostolilor 2:42

1. Natura închinării

Închinarea are o dimensiune individuală inerentă, însă cea comunitară este la fel de importantă. 
Închinarea trebuie văzută ca un mod de viață, ea incluzând fiecare aspect al existenței umane luat 
individual, precum şi al comunității de credincioși. Închinarea ca mod de viață înseamnă că 
Biserica este o comunitate a închinării, practicarea acesteia fiind un imperativ care ține de trăirea 
conform cu propria sa natură. Încă un aspect ce trebuie clarificat aici: închinarea ca mod de viață 
nu exclude închinarea-eveniment, ci, de fapt, o presupune. Oferirea totală şi permanentă a 
Bisericii față de Dumnezeu ia şi forme concrete, fiind vorba de reacția unei comunități tangibile 
într-o lume reală.

2. Care este relația dintre misiune și închinare?

Ideea centrală: Închinarea este esențială pentru îndeplinirea de către biserică a misiunii 
încredințate de Mântuitorul.

În această săptămână avem în atenția noastră două dintre cele mai importante aspecte pentru care 
Dumnezeu a întemeiat Biserica, și anume, închinarea și misiunea. Ambele aspecte sunt esențiale 
ființei și lucrării Bisericii; de fapt, putem spune că Biserica nu poate exista cu adevărat fără vreunul 
dintre aceste aspecte. Închinarea este modul în care Biserica se raportează pe verticală, față de 
Dumnezeu, iar misiunea este modul în care Biserica se raportează față de lumea căzută, spre care 
Mântuitorul o trimite pentru a mărturisi despre El (Matei 28:18–20).

Scopul lecției: Să ne încurajeze să nu neglijăm niciunul din cele două aspecte fundamentale ale 
vieții creștine, la nivel individual și comunitar: închinarea și misiunea. Dumnezeu Își arată slava 
în lume prin modul în care urmașii Lui I se închină și prin modul în care înțeleg să își 
îndeplinească mandatul de a face misiune.

I. Relația dintre misiunea și închinarea bisericii

Unii teologi au afirmat că închinarea precede ca importanță misiunea, pentru că ea este reacția 
naturală a unui ucenic al lui Hristos și a întregii comunități răscumpărate. Fără a petrece prea mult 
timp asupra chestiunii priorității unui aspect în raport cu celălalt, putem spune că închinarea și 
misiunea Bisericii sunt fundamente ale naturii și lucrării Bisericii, ele întrepătrunzându-se în 
permanență. Închinarea include mărturisirea/misiunea ca răspuns în ascultare față de trimiterea 
de către Dumnezeu și, pe de altă parte, fiind „în misiune”, Biserica se închină lui Dumnezeu, acest 
lucru devenind un mod de a evangheliza. 

3. Participarea la masa Domnului

Cartea Faptele apostolilor prezintă perioada de început a comunității credincioșilor din Noul 

Legământ. În timp ce cadrul deseori gravitează în jurul Templului sau al sinagogii, viața spirituală 

în Noul Legământ îi privește în egală măsură pe evrei și pe „neamuri” și are la bază tranziția 

dinspre Lege spre har. În Faptele apostolilor 2:41–48 ne sunt prezentați pilonii vieții spirituale a 

primilor convertiți după înălțarea lui Hristos și coborârea Duhului Sfânt: pe de-o parte, 

închinarea pe de altă parte, este menționată succint mărturisirea, împlinirea misiunii lor (v. 47).

Biserica este misionară sau ea nu există; tot ceea ce face în interiorul ei trebuie dublat de ceea ce 

face în exteriorul ei. Închinarea și misiunea se întrepătrund și se stimulează reciproc în viața și 

activitatea Bisericii. Când aceste două aspecte sunt practicate cu entuziasm, cu bucurie, cu 

dedicare, rezultatele nu întârzie să apară: și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce 

erau mântuiți.

1. Cunoașterea și trăirea Cuvântului

III. Biserica: închinare și misiune în același timp

II. Elementele închinării Bisericii primare

Legătura frățească se referă, în principal (în plan orizontal), la relația nouă dată de aceeași 

credință în Hristos, care duce la împărtășirea acelorași atitudini, idei, scopuri, misiune și 

activități. Această părtășie este însă posibilă și putem spune chiar parte a unei realități mai mari, 

extraordinare: părtășia noastră cu Dumnezeu.

Învățătura apostolilor se referă la locul primordial pe care Biserica primară îl conferea Cuvântului 

lui Dumnezeu, care în acea perioadă era constituit din scrierile Vechiului Testament și din 

învățăturile pe care Domnul Isus le lăsase în timpul lucrării Sale pământești (toate acestea 

explicate de apostoli), precum și descoperirile pe care le aveau apostolii prin lucrarea Duhului 

Sfânt. Stăruința însemna că noii ucenici erau preocupați de ascultarea și cunoașterea în 

profunzime a învățăturilor date de apostoli, dar și în trăirea îndeaproape a acestor adevăruri. A fi 

plin de Duhul Sfânt nu înseamnă a avea experiențe mistice, ci începe cu a fi luminat de Duhul 

Sfânt, Duhul adevărului, care ne-a lăsat adevărul înregistrat, scris: Sfânta Scriptură. Supunerea 

față de El se vede în acceptarea și trăirea învățăturii apostolilor, care este semnul adevăratei 

Biserici și al credincioșilor autentici.

Frângerea pâinii include aici, probabil, ambele aspecte: a lua parte la Cina Domnului, precum și a 

lua masa împreună (a avea „agapă”, o masă a dragostei), combinație ce reprezenta una dintre 

practicile Bisericii primare (după cum vedem și în Fapt. ap.2: 46; 20:7; 1 Cor. 11:23–25). Expresia 

poate desemna, de asemenea, și unul dintre cele două aspecte: a lua masa (Luca 24: 30, 35; Fapt. 

ap.20:11; 27:35) sau Cina Domnului (Luca 22: 19; Fapt. ap. 20:7; 1 Cor. 10:16). Celebrarea Cinei 

Domnului a avut loc în contextul închinării eclesiale – adunați laolaltă ca să frângă pâinea 

(Fapt.�ap.�20:7).

4. Rugăciunea fierbinte

Stăruința în rugăciuni arată că primii creștini au conștientizat în modul cel mai autentic 

dependența lor totală de harul lui Dumnezeu, de intervenția divină în viața lor și a celor pe care îi 

evanghelizau.

2. Părtășia frățească
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