Biserica Creştină Baptistă
Sion din Sibiu

PRO AFRICA
Forme de ajutor: Adopţie
Hrană: zilnică/săptămânală
Alte forme: burse, biciclete, capre, pui.
Cont: RO45RNCB0032046500640033
Pentru detalii:
0755307951 (Damaris Opriţoiu)

"Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi
duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite
întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus
Hristos."
(1Tesaloniceni 5:23)

Versetul săptămânii

„Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar
cine nu va crede va fi osândit.” (Marcu 16:16)

Rugăciune şi Studiu Biblic
Miercuri 29.05.2019

Titlul lecţiei: Biserica implicate: balsam pentru răni (Fapte 3:1-11)
(Dacă ai probleme vino să ne rugăm împreună, dacă nu ai, vino totuşi să ne spui
cum ai reuşit să scapi de ele!)

Serviciile Bisericii

Miercuri
Joi

nr. 21
26.05.2019

Duminică dimineaţa
10:00-12:00 Serviciu divin
Duminică seara
18:00– 20:00 Serviciu divin

M-am pocăit și acum vreau să mă botez

Vă aşteptăm la:

Duminică

Buletin Duminical

10:00-12:00
18:00-20:00
19:00-20:30
19:00-20:30

Închinare de dimineaţă
Închinare de seară
Rugăciune şi Studiu Biblic
Întâlnire de Tineret

Datele de contact ale Bisericii SION din Sibiu:
Biserica Creştină Baptistă SION
Str. Verzăriei Nr. 2
www.bisericabaptistasion.ro

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

1. Mă botez pentru că aceasta este porunca Domnului Isus.
„Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și
al Sfântului Duh” Matei 28:19.
„Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit…” Marcu 16:16.
2. Mă botez ca o mărturie că m-am pocăit, am crezut în Domnul și sunt mântuit.
„…Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: Crede în
Domnul Isus, și vei fi mântuit tu și casa ta…Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela
din noapte, le-a spălat rănile, și a fost botezat îndată, el și toți ai lui” Fapte 16:30, 31, 33.
3. Mă botez pentru că sunt iertat de păcate, nu ca să fiu iertat de păcate.
„Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o
curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin
învierea lui Isus Hristos” 1 Petru 3:21
4. Mă botez în apă și prin scufundare.
„De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit afară din apă” Matei 3:16.
„A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă, și Filip a botezat pe famen” Fapte
8:38.

5. Mă botez cu dorința în suflet de a trăi pentru Dumnezeu.
„Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, și să nu mai ascultați de poftele lui.
Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii; ci dațivă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii, din morți cum erați; și dați lui Dumnezeu mădularele
voastre, ca niște unelte ale neprihănirii” Romani 6:12, 13
6. Mă botez la vârsta maturității fiind responsabil de hotărârea mea.
„După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Isus; și pe când Se ruga, s-a deschis cerul…
Isus avea aproape treizeci de ani, când a început să învețe pe norod; și era, cum se credea, fiul lui
Iosif…” Luca 3:21, 23.
7. Mă botez cu înțelegerea deplină că un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să mă boteze.
„Dar Ioan căuta să-L oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la
mine? Drept răspuns, Isus i-a zis: Lasă-Mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie
împlinit. Atunci Ioan L-a lăsat” Matei 3:14, 15.
8. Mă botez și vreau să fiu activ în viața bisericii.
„Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezați; și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au
adaus aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în
frângerea pâinii, și în rugăciuni” Fapte 2:41, 42

Botezul Domnului Isus
După episodul de la 12 ani, când Isus este dus în Templu, urmează anii de tăcere petrecuți
în Nazaret, iar acum, apariția Sa pe malurile Iordanului unde se prezintă ca un candidat la
botezul lui Ioan. Matei ni-L prezintă pe Isus venind din Galileea la Ioan ca să fie botezat de el
(Matei 3:13). El este singurul evanghelist sinoptic care ne prezintă împotrivirea lui Ioan la gestul
lui Isus.
De ce este Ioan împotrivă? Două explicații:
Superioritatea lui Mesia – Cel care botează cu Duhul Sfânt și cu foc – botez de care, Ioan se
gândea, că are și el nevoie.
- „Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine, este mai
puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintele. El vă va boteza cu Duhul
Sfânt şi cu foc.”(Matei 3:11)
Botezul lui Ioan era un botez al pocăinței de păcate …..păcate pe care evident Domnul Isus
nu le avea. De ce vrea Isus să se boteze totuși? Unii comentatori susţin că Isus a mărturisit în
Iordan păcatele poporului așa cum au făcut înaintea Sa Moise, Ezra și Daniel.
Isus explică: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” O altă
traducere ar fi să împlinim toată dreptatea. Mesia este Cel ce aduce neprihănirea poporului Său.

Pentru a putea face lucrul acesta El se identifică – sensul cuvântului botezat – cu acest
popor. Astfel, prin botez şi prin ispitire Domnul Isus se indentifică cu omenirea păcătoasă,
omenire pentru care avea să moară.
După aceasta Isus este botezat, iar la ieșirea din apă:
- Cerurile s-au deschis ( Ezechiel 1:1)
- Duhul Lui Dumnezeu s-a pogorât peste El – Conform profeților Vechiului Testament –
Darul care îi fusese promis Lui Mesia: Isaia:11:2, 42:1, 61:1
Glasul din cer care declară: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”
Trinitatea: Tatăl – care vorbește, Duhul care se pogoară peste Fiul….
Aşadar, Tatăl face două declarații vis-a-vis de Fiul, proslăvindu-L! (2 Petru 1:17: „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 prea iubit, în care Îmi găsesc
plăcerea.”)
O declarație, așadar, despre Fiul Lui Dumnezeu care este adresată martorilor (cel puțin
în Matei) și probabil, în special lui Ioan conform căreia Isus: Este Fiul Preaiubit al lui
Dumnezeu…în același timp, Mesia, Robul Domnului și Regele din seminția davidică.
În El Își găsește Tatăl – toată plăcerea
Două lucruri legate, de altfel, unul de altul din care putem să învățăm despre relația
dintre Tatăl și Fiul. Dragostea și plăcerea… amândouă se împlinesc în Fiul.
Trăim într-o lume în care dragostea și plăcerea au fost pervertite, parcă mai mult decât
orice, ele au înțelesuri care ne fac pe noi ca și creștini să vorbim cu greu despre ele… John
Piper spune că atunci când a folosit termenul de hedonism creștin, în cadrul unei slujbe de
duminică, un părinte a venit la el mai târziu şi i-a spus, „Ştiai că fetiţa noastră a crezut că ai
spus păgânism creştin?”
De ce sunt pervertite in ochii noștri?
Pentru că lumea prezintă modelul ei de dragoste și plăcere…..chipul veacului ciuntit si
hâd ce-și revarsă potopul de mizerie sub toate formele. Omenirea este într-o continuă
alergare după plăcere, plăceri care sunt vinovate.
Haideți să privim la noi, să răscolim lăuntrul nostru și să ne punem întrebarea, există în
noi această sete profundă, mistuitoare după Dumnezeu? Când ne-am retras ultima dată și am
închis ușa „odăiței” după noi și am încercat să căutăm, pătrunși de setea aceasta, ”Fața lui
Dumnezeu”?
Trăim într-o lume care caută plăcerea în relații imorale, din ce în ce tot mai mult în
diferite substanțe ce dau dependență, computer şi diversele terminale tehnologice, internet,
rețele sociale și în materialism – lucruri pe care le deținem.
Pentru creștini, se pune întrebarea, ce putem să facem să evităm lucrul acesta? Cum
putem ajunge să spunem ca și fiii lui Core: „Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te
doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!” (Ps. 42:1) sau „Pe cine altul am eu în cer în
afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.” (Psalmi 73:25)
Pastor Ioan Cocîrțeu

