Salutul Nostru
“Însuși Domnul
păcii, să vă dea
totdeauna pacea, în
orice fel. Domnul să
fie cu voi cu toți!"

Romanian Baptist Church
of Portland, OR

2 Tesaloniceni 3:16

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului
şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.
2 Să mergem înaintea Lui cu laude,
să facem să răsune cântece în cinstea Lui! Psalmul 95

Corul Homecoming va invita la o seara de
lauda si inchinare, care va avea loc pe data de 26 Noiembrie, 2017
ora 6 pm.
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Romanian Baptist Church of Portland, OR
Întrebare: Este botezul necesar pentru mântuire? Ce
este regenerarea prin botez?
Răspuns: Regenerarea prin botez este credinţa că o persoană trebuie să fie botezată pentru a fi
mântuită. Afirmaţia noastră este că botezul este un pas important de ascultare în viaţa unui creştin,
însă respingem ferm ideea că botezul este necesar pentru mântuire. Credem cu tărie că fiecare creştin
trebuie să fie botezat în apă prin scufundare. Botezul ilustrează identificarea credinciosului cu
moartea, îngroparea şi învierea lui Hristos. Romani 6:3-4 declară: “Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezati
în Iisus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost
îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi
să trăim o viaţă nouă.” Acţiunea de scufundare în apă ilustrează moartea şi îngroparea împreună cu
Hristos. Acţiunea de ieşire din apă descrie învierea cu Hristos.
A cere în plus pentru mântuire orice altceva în afară de credinţa în Iisus Hristos presupune o mântuire
bazată pe fapte. A adăuga orice la Evanghelie este egal cu a spune că moartea lui Iisus pe cruce nu a
fost suficientă pentru a obţine mântuirea noastră. A spune că trebuie să fim botezaţi pentru a fi
mântuiţi, înseamnă a spune că trebuie să adăugăm morţii lui Hristos faptele noastre bune şi ascultarea
noastră pentru ca moartea Lui să fie suficientă pentru mântuire. Prin moartea Lui, Iisus a plătit toate
păcatele noastre (Romani 5:8; 2 Corinteni 5:21). Aceasta este trecută în “contul” nostru doar prin
credinţă (Ioan 3:16; Faptele Apostolilor 16:31; Efeseni 2:8-9). Prin urmare, după mântuire, botezul este
un pas important de ascultare, însă nu poate fi cerut sau făcut pentru a primi mântuirea.
Exista câteva versete care par să indice botezul ca fiind necesar pentru mântuire. Totuşi, din moment
ce Biblia vorbeşte atât de clar că mântuirea este primită doar prin credinţă (Ioan 3:16; Efeseni 2:8-9; Tit
3:5), acele versete trebuie să aibă o interpretare diferită. Scriptura nu se contrazice pe sine. În
vremurile biblice, o persoană care se convertea de la o religie la alta, de multe ori era botezată pentru
a se identifica cu convertirea. Botezul era mijlocul prin care o decizie era facută publică. Cei care
refuzau să fie botezaţi spuneau prin aceasta că nu au crezut cu adevărat. Deci, în mintea apostolilor şi
a primilor ucenici, ideea unui credincios nebotezat era nemaiauzită. Când o persoană pretindea că a
crezut în Hristos, însă îi era ruşine să-şi proclame credinţa public, era clar că ea nu a crezut cu
adevărat.
Dacă botezul este necesar pentru mântuire, atunci de ce Pavel ar spune: “Multumesc lui Dumnezeu că
n-am botezat pe nici unul din voi, în afară de Crisp şi Gaiu” (1 Corinteni 1:14)? De ce ar spune: “De fapt,
Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu
cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică” (1 Corinteni 1:17)? Suntem de acord că în acest pasaj
Pavel vorbeşte împotriva diviziunilor care au năpăstuit biserica din Corint. Totuşi, cum putea Pavel
spune: “Mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat...” sau “Hristos m-a trimis nu să botez...” dacă
botezul era necesar pentru mântuire? Dacă botezul era necesar pentru mântuire, atunci Pavel spune
literal “Mulţumesc lui Dumnezeu că n-aţi fost mântuiţi....” sau “Hristos m-a trimis nu să mântuiesc...”.
Aceasta ar fi fost o afirmaţie extrem de ridicolă din partea lui Pavel. Mai mult, atunci când Pavel oferă o
listă detaliată a ceea ce el considera că înseamnă evanghelia (1 Corinteni 15:1-8), de ce neglijează să
menţioneze botezul? Dacă botezul este o cerinţă pentru mântuire, cum de lipseşte menţionarea lui în
orice prezentare a evangheliei?
Regenerarea prin botez nu este un concept biblic. Botezul nu mântuieşte de păcat, ci de conştiinţa rea.
În 1 Petru 3:21, Petru învaţă clar că botezul nu este un act ceremonial de spălare fizică, ci mărturia sau
promisiunea unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Botezul este simbolul a ceea ce deja s-a
întâmplat în inima şi viaţa unuia care s-a încrezut în Hristos ca Mântuitor (Romani 6:3-5; Galateni 3:27;
Coloseni 2:12). Botezul este un pas important de ascultare pe care fiecare creştin trebuie să-l facă.
Botezul nu poate fi o cerinţă pentru mântuire. A pretinde acest lucru înseamnă a .
ataca suficienţa morţii şi învierii lui Iisus Hristos.
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Buletinul este disponibil online: www.rbcportland.com
CHEMARE LA RUGACIUNE
Barbatii din biserica sunt chemati la rugaciune,
in fiecare miercuri seara la ora 7:00. Biserica
noastra, familiile noastre au nevoie de paza si
binecuvantarea lui Dumnezeu pentru aceste
sarbatori.
Barbatii in Rugaciune
1.
O datorie (vezi buletinul anterior)
2.

Sub atac

Acum sau mai tarziu, fiecare barbat se confrunta cu greutatea zdrobitoare a slabiciunii fata
de subiectul sanatate. Atacurile asupra organismului si mintii lui par a fi necrutatoare. Dr.
Don Colbert, medic, autor si un vorbitor notabil, observa: “... Cand [barbatii] vin la medic, ei
nu vor sa vorbeasca despre problemele lor pana in ultimul moment…” Asta spune mult
despre cat de rar barbatii cer ajutor.
Natura competitiva a lui Jim s-a vazut in pozitia lui de vice-presedinte, precum si in
ciclism si kayaking. Cand i-a fost descoperita o anomalie necancerigena in timpul unei
consultatii medicale de rutina, Jim a incercat sa ramana neafectat. Testele ulterioare au
indicat un cancer la prostata in stadiul D (uneori numit stadiul IV), care este considerat
netratabil din punct de vedere medical. Jim nu putea suferi acest intrus in viata lui. “Nu
m-am maniat, insa m-am simtit neputincios si ma intrebam, De ce, Doamne, de ce?” Desi
credinta lui in Dumnezeu a ramas puternica in ultimii cincisprezeci ani si ceva, Jim si-a adus
aminte de momentele tensionate inainte de prostatectomia radicala. Chiar inainte de a
intra in sala de operatie, el i-a zis asistentului medical sa se opreasca. “M-am uitat in sus si
am zis, Domne, Tu ma cunosti si eu Te cunosc, fa cu mine ceea ce vrei.” Odata ce am spus
acele cuvinte, m-am umplut de pace si i-am zis omului care impingea caruciorul: “Haide, sa
mergem!” Barbatii rugaciunii nu o iau inaintea lui Dumnezeu incercand sa rezolve infinit de
multele probleme cu care se confrunta pe drum. Ele sunt doar niste ... posibilitati (Marcu
10:27).
(continuare in buletinele urmatoare)
3. Barbatii in Rugaciune - O barbatie autentica
Anunturi:
12 Nov. a.m. - Serviciu de botez (nu se tine Sunday .
School pentru copii)
Lucrarea cu copiii - Din Noiembrie 12,
Incep repetitiile pentru programul de Craciun - Copiii coboara la repetitie
in fiecare Duminica seara.
o grupa noua de toddlers (prichindei) va incepe o serie de lectii biblice, in
fiecare duminica de la ora 11:00 a.m. si de la ora 7 p.m. (3 to 5 years old)
19 Nov. p.m. - Program Special - Orchestra
23 Nov. - Ziua Multumirii, serviciu divin 10:00 a.m.
25 Nov. - ora 6:00, Repetitie Finala pentru programul Homecoming
26 Nov. p.m. - Program special - Grupul Homecoming
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Scoala Biblică Duminicală
12 Noiembrie, 2017

19 Noiembrie, 2017

Promisiunea unui nou Legămînt

Mijlocitorul Noului Legămînt

Text biblic: Ieremia 31:27-34;
Cuvînt de aur: Ieremia 31:33

Text biblic: Evrei 12:14-15 și 18-29
Cuvînt de aur: Evrei 12:28-29

CONȚINUTUL LECȚIEI:
I. Anularea judecății (Ieremia 31:27-30)
A) Semănarea seminței (v.27)
B) Reconstruirea (v.28)
C) Un proverb vechi (v.29)
D) Un proverb nou (v.30)
II. Restaurarea Relațiilor
(Ieremia 31:31-34)
A) Un nou Legămînt (v.31)
B) Legămîntul cel vechi (v.32)
C) Scris în inimă (v.33)
D)Nu va mai fi păcat (v.34)
CONCLUZIE:
A) -Puterea Noului Legămînt
B) -Rugăciune
C) -Gînd de reamintit: „Legea Domnului să
fie scrisă în inimile noastre.”

CONȚINUTUL LECȚIEI:
I. Muntele teribil (Evreu 12:14-15 și 18-21)
A) Pace și Sfințenie (vv.14-15)
B) Foc și tunete (vv.18-19)
C) Frică și cutremur (vv.20-21)
II. Muntele binecuvîntat (Evrei 12:22-29)
A) Ierusalimul ceresc (vv.22-24)
(Un Mijlocitor face diferență)
B) Dumnezeu inevitabil (vv.25-27)
C) Frica de Dumnezeu (vv.28-29)
CONCLUZIE:
A) -Doi munți
B) -Rugăciune
C) -Gînd de reamintit: „Harul lui Dumnezeu
nu înseamnă lipsă de sfințenie.”

Kids Christmas Program
Incepand de azi,12 Decembrie, de la ora 7pm, incep repetitiile pentru programul de
Craciun. Toti copilasii care au implinit 4 ani, sunt asteptati in sala de jos!
Tinuta pentru program va fi urmatoarea: FETE (rochita gold sau camasa alba + fustita
gold) BAIETI (camasa alba + pantaloni negri).
Daca aveti intrebari, va rugam sa luati legatura cu : ANDREEA ZAHARIA (360) 921-1810 sau
VERA TUDOSE (503) 720-7488.
Youth: Hello everyone!
Hi everyone!
This Saturday, due to Homecoming, youth is meeting at church at 4pm for choir practice. There
won't be Bible study this week. See you there! God bless!
John 14:27 Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world
gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.
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