
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 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.

Anunturi Motive de 
RUGĂCIUNE
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Biserica Baptista Nr. 1 Betel 
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tineretbetel

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

   "Biruitori asupra  

  

18:00 - 19:00  Serviciu divin:

  Închinare

  Mesaj: PETRU BULICA

DUMINICĂ (online)

  Mesaj: ALEX NEAGOE

  Închinare

11:00-12:00  Serviciu divin:

   compromisului "(Apoc. 2:12-17)

MARTI (online)

  

  Închinare

  Închinare

  (Mat. 16:13-20)

  Mesaj: IOAN BUGNĂRUG

19:00 - 20:00  Serviciu divin:

JOI (online)  

   "Cine este Isus pentru tine?" 

  Mesaj: MARTY COYNE

19:00 - 20:00  Seară de tineret:
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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
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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

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:

Servicii Biserica Betel. Desfășurarea 
serviciilor bisericii în perioada următoare 
(online sau fizic) va fi anunțată pe căile de 
comunicare ale bisericii, în funcție de 
evoluția situației epidemiologice și a 
reglementărilor în vigoare. 

Deces. A trecut în veșnicie fratele Nicu 
Trandafiroiu. Fratele Nicu a slujit mulți ani 
în corul Bisericii Betel, a fost implicat în anii 
'80 in lucrarea de evanghelizare și ucenicie 
cu studenții iar pentru o perioadă, a fost 
prezbiter în comitetul bisericii noastre. 
Dumnezeu să mângâie familia îndoliată.
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Zah Daniel
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STUDIU BIBLIC 8 noiembrie 

Rolul rugăciunii în misiunea Bisericii
Text: Faptele Apostolilor 4:23–31; Verset cheie: Faptele Apostolilor 4:31

Creștinii de atunci erau conștienți de nevoia de putere spirituală, așa că apelează la ea prin 
rugăciune. Nu încearcă să lupte cu puterea și resursele lor, ci apelează la putere divină. Aici  ei cer 
putere în predicare, sunt conștienți că propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu trebuie însoțită 
de autoritatea și puterea Duhului lui Dumnezeu. Doar o asemenea propovăduire a Evangheliei, 
însoțită de putere de sus, poate convinge și transforma inimile ascultătorilor. La începuturi 
predicarea Evangheliei a fost atestată, confirmată și prin semne și minuni. Ele au avut atunci un rol 
bine determinat, să întărească și să autentifice lucrarea apostolilor, fiind vorba de începutul 
mișcării creștine în lume. Un detaliu important aici de reținut: semnele și minunile erau făcute de 
Dumnezeu (întinde-Ți mâna), în autoritatea și puterea lui Dumnezeu, în numele lui Isus Hristos! 
Orice minune care nu-i făcută de Dumnezeu și în numele lui Hristos, e doar un spectacol ieftin și 
doar o caricatură de prost gust! Aici, în versetul 30, ucenicii se roagă ca Dumnezeu să continue 
confirmarea și autentificarea lucrării apostolilor în felul acesta, prin semne și minuni.

Luca ne prezintă începutul Bisericii lui Hristos. Aici descoperim modul cum a luat ființă Biserica 
în ziua de Rusalii, la Ierusalim, dar și provocările de care a avut parte Biserica încă de la înființarea 
ei, una din aceste provocări fiind persecuția venită din partea dușmanilor ei, fie din partea 
autorităților de atunci, fie din partea liderilor religioși ai vremii. Tot aici descoperim cum primii 
creștini, apostolii și ucenicii Domnului Isus, au știut să contracareze aceste atacuri menite să 
oprească mărturia și misiunea Bisericii lui Hristos. 
Una dintre armele spirituale folosite în acest război a fost rugăciunea. Ea a întărit puterea de 
mărturie a Bisericii încă de la începuturile ei, a lucrat la consolidarea unității frățești, dar și în 
evanghelizarea și mântuirea păcătoșilor! Biserica lui Hristos a prețuit dintotdeauna rugăciunea. 
La rugămintea unuia dintre ucenicii Lui, Hristos i-a învățat să se roage (Luca 11:1–4). Urmașii Lui au 
făcut din rugăciune o prioritate a vieții lor spirituale; îi găsim pe apostoli și pe ceilalți ucenici ai 
Domnului Isus rugându-se chiar înainte de ziua de Rusalii. În așteptarea împlinirii făgăduinței 
făcute de Domnul Isus chiar înainte de înălțare, urmașii Lui practicau cu insistență rugăciunea, 
stăruiau în ea. Apoi, observăm că imediat după ziua de Rusalii, Biserica primară face din 
rugăciune, alături de părtășia frățească, de frângerea pâinii și de învățătura apostolilor, o prioritate 
a vieții de mărturie și misiune a Bisericii! Creștinii dintotdeauna au avut parte de amenințări, de 
batjocuri, de opoziție. Este ceea ce anticipează și Domnul Isus pentru urmașii Lui care vor avea 
parte de ostilitate. Amenințările din partea dușmanilor Evangheliei e încă o dovadă că avem de-a 
face cu un război spiritual între două împărații aflate în conflict permanent. Nu avem voie să uităm 
de acest război, nici de a folosi rugăciunea ca o armă spirituală pusă de Dumnezeu la îndemâna 
noastră în această bătălie. Primii creștini așa au făcut, deci să le urmăm exemplul. 

a) S-a cutremurat locul. Este dovada fizică, vizibilă, atât a puterii de manifestare a prezenței lui 
Dumnezeu, cât și a faptului că rugăciunea a fost ascultată.

c) Vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. O nevoie la fel de urgentă astăzi ca atunci este 
și aceasta: predicarea Evangheliei cu îndrăzneală. Dar nu o îndrăzneală venită de la oameni, ci din 
umblarea cu Isus. 

b) Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt este o nevoie și o necesitate a 
fiecărui credincios. Deși botezul cu Duhul Sfânt are loc o singură dată, la momentul convertirii, al 
nașterii din nou, umplerea cu Duhul lui Dumnezeu este și ar trebui să fie permanentă!

În Faptele apostolilor 4:13, ni se spune despre apostolii Domnului că îndrăzneala lor i-a mirat 
până și pe liderii religioși ai vremii. Doar ca un detaliu care explică lucrurile aici este descoperirea 
sursei acestei îndrăzneli. Au priceput că îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan nu venea de la ei, ci din 
umblarea lor cu Isus. Astăzi creștinii au aceeași nevoie de îndrăzneală. Sursa ei a rămas aceeași ca 
și atunci: Isus și umblarea cu El. Dumnezeu a ascultat atunci rugăciunea lor pentru predicarea 
Cuvântului lui Dumnezeu cu autoritate și îndrăzneală! De ce nu ar face-o și astăzi?

Rugăciunea sinceră, făcută cu credință și după voia lui Dumnezeu, este ascultată și primește 
răspuns! În versetul 31 putem observa trei răspunsuri imediate la rugăciunea lor:

Să ne apropiem, dar, 

cu deplină încredere 

de scaunul harului, 

ca să căpătăm îndurare

 şi să găsim har, pentru 

ca să fim ajutaţi 

la vreme de nevoie.

 (Evrei 4:16)
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