Anunțuri
Anunțuri
Anunţuri

Calendar de studiu biblic 2015.
Calendar
Puteți achiziționa de la standul de
cărți, calendarul de studiu biblic
pentru anul 2015. Acesta apare în două
formate: pentru Biblie
Biblie,, la prețul de 1
leu și de perete la prețul de 5 lei.

Curs de cateheză. Toţi cei care
Curs
doresc să mărturisească public
credinţa lor în Domnul Isus prin
botez, dar şi cei care doresc ssăă afle mai
multe despre Domnul Isus şi lucrarea
Sa, sunt invita
ţi să participe la cursul
invitaţi
şoară în
de cateheză care se desfă
desfăşoară
fiecare duminică, de la ora 9:00.
ăptămâna de rugăciune: 4
-11
S
Săptămâna
4-11
ianuarie. În duminicile din 4 și 1111
ianuarie, de la or
sâmbătă
oraa 18:00; luniluni-sâmbătă
- de la or
.00.
oraa 19
19.00.
Deces. A trecut în veșnicie fratele
ăl surorii Monica
Moise Nincu (tat
(tatăl
Rediș). Înmormântarea a avut loc pe
24 decembrie. Dorim ca Dumnezeu
să mângâie familia îndoliată
îndoliată..

Fie ca în Noul An să aveți
parte de binecuvântările
lui Dumnezeu!
AN NOU FERICIT!
Pastorii & comitetul bisericii

SALUTUL BISERICII
"Încredeți-vă în Domnul pe vecie,
căci Domnul Dumnezeu este
Stânca veacurilor.”
Isaia 26:4

Motive de rugăciune
Pentru fratele pastor Samy Tuțac care

Pentru
azi va predica la bisericile baptiste și
penticostale din Perth, Australia.
Pentru România, cerând Domnului

Pentru
binecuvântare în continuare peste
ă, peste conduc
ători, pace peste
ţar
ţară,
conducători,
popor și mântuire pentru toţi
românii.
Pentru trăirea noastră ca și copii ai lui

Pentru
Dumnezeu. Să-L rugăm pe Domnul
să ne dea înțelepciune pentru a dovedi
prin trăirea noastră, că numai El
poate da pace, bucurie și speranță
tuturor celor care își predau viața Lui.

Pentru o cercetare spirituală a tuturor
Pentru
românilor cu ocazia ssărbătorilor
ărbătorilor de
iarnă.

Pentru vizitatorii care vor veni la Casa
Pentru
Domnului cu ocazia sărbătorilor,
pentru ca aceștia să simtă prezența lui
Dumnezeu.
Pentru cei care vor fi singuri de
sărbători, pentru ca să simtă
mângâierea şi bucuria prezenţei lui
Dumnezeu.
Pentru cei dragi care nu-L cunosc pe

Pentru
ăciune
Dumnezeu. Să stăruim în rug
rugăciune
pentru mântuirea lor.
Pentru persoanele bolnave din

Pentru
biserica noastră, ca Dumnezeu să se
îndure, să le aline suferința și să le
întărească credința.

ăresc
Pentru toți cei care urm
Pentru
urmăresc
serviciile bisericii noastre pe Internet,
pentru ca Dumnezeu să se atingă și de
ei și să-i binecuvinteze.
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PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII
DUMINICĂ DIMINEAȚA
:00-09:45
Rugăciune: Vasile Sentici
09
09:00-09:45
Studiu biblic: pastor Ioan Bugnărug
10:00-11:-00
Serviciu divin:
11:10-12:30
Cor
Cor,, fanfară
ăt
Mesaj: pastor Valentin F
Făt
DUMINICĂ SEARA
Serviciu divin
18:00-20:00
divin::
Închinare, p
rogram copii, scenetă
program
Mesaj: past
or Alexandru Neagoe
pastor
MIERCURI SEARA
18
:00-20:00
Serviciu special de Revelion:
18:00-20:00
Cor, program
Mesaj: pastor Petru Bulica
Agap
Agapăă
JOI SEARA
Serviciu special de Anul Nou
:00-20:00
18
18:00-20:00
Nou::
Cor, fanfar
fanfarăă
Mesaj: pastor Alexandru Neagoe

LA MULȚI ANI !
Cristian Bodea

30.12

Aurelia Cărăbaș

01.01

Dănuț Lupulescu

01.01

Ioan Matei

01.01

Florica Pascu

01.01

Vasile Paul

01.01

Lidia Roman

01.01

Adi Butaș

02.01

Monica Iancu

02.01

Victoria Isac

02.01

Maria Lazăr

02.01

Drăghina Nicoară

02.01

Maria Tudor

02.01

Dorin Stanciu

03.01

Elena Turnagiu

03.01

Rugăciune joi seara

Invitaţie

Www.betel.ro

Domnul Isus este foarte specific când Se adresează ucenicilor și le spune că ei, nu alții, sunt
sarea pământului și lumina lumii. Ei au această chemare unică de a fi două elemente, leam spune banale, din viața de zi cu zi în lumea lor. Rolul lor este unic, pentru că ei își
îmbrățișează responsabilitatea de a da gust sau de a împiedica perisabilitatea lumii (la fel
cum sarea are scopul de a conserva alimentele), ori de a lumina de pe poziția de
reprezentanți ai Împărăției lui Dumnezeu într-o lume care este diferită de această
Împărăție. Pentru un ucenic este periculos să-și piardă calitatea de ucenic, la fel cum este
periculos pentru sare să-și piardă gustul sau puterea de a săra. În aceeași ordine de idei,
pentru un ucenic este absurd să nu aibă vizibilitate în lume ca ucenic al lui Isus, sau ca
reprezentant al Împărăției lui Dumnezeu, la fel cum este absurd să ascunzi o lumină. Mai
mult, Domnul Isus vrea să-i convingă pe ucenicii Săi că lumina lor este importantă și nu
are cum să rămână neobservată. La fel cum în timp de zi o cetate este vizibilă din cauza
poziției ei, pentru că este așezată pe un munte, sau în timpul nopții luminile din ea sunt
vizibile la distanță, pentru că străbat întunericul, și ucenicii își poartă lumina în mod
vizibil. Ei nu se pot ascunde.
Domnul Isus asigură că sarea este bună, are scop, are utilitate. Dar dacă își pierde
capacitatea de a săra, ea devine inutilă. Ea nu poate primi din exterior puterea de a săra,
pentru că această putere venea din interior. Ucenicul trebuie să fie atent la interiorul său
pentru a nu-și pierde scopul. Aici rolul sării este tradus de Domnul Isus prin trăirea în
pace. Pacea devine modalitatea de a măsura calitatea sării, dacă este bună sau dacă ester
ea. Aici Mântuitorul are o abordare colectivă în ce-i privește pe ucenici și rolul lor. Dacă au
calitățile necesare împărăției lui Dumnezeu, atunci cu siguranță vor trăi în pace unii cu
alții. Luca aduce un element nou. El accentueaz
accentueazăă și mai mult pericolul inutilității sării,
spunând că nu e bună nici măcar pentru gunoi. Și în Matei Domnul Isus vorbește despre
posibilitatea inutilității totale a sării, care ajunge să fie călcată în picioare de oameni. A fi
ucenicul lui Isus înseamnă să ai utilitate în mod constant în Împărăția lui Dumnezeu.
Înseamnă să-ți împlinești scopul de a-L (re)prezenta pe Isus.
Întrebări pentru discuții:
1. De ce folosește Domnul Isus în predicile Sale imagini atât de uzuale?
2. De ce le vorbește Domnul Isus mai mult ucenicilor și nu tuturor ascultătorilor?
3. De ce insistă Cuvântul Domnului în fiecare din evangheliile sinoptice că ucenicii trebuie
să fie sare și lumină?
4. Cum și-ar putea pierde un ucenic capacitatea de a fi, metaforic vorbind, sare și lumină?
5. Cum putem evalua impactul nost
ru în contextul în care Domnul ne-a așezat?
nostru

Iubiţi fraţi şi surori, dragi tineri şi copii ai Bisericii Betel,
Peste doar câteva zile vom intra într-un nou an. Cu toţii ne dorim ca acesta sa fie
un an mai bun, atât la nivel personal cât şi pentru întreaga biserică.
Creştinismul contemporan traversează o perioadă critică, fiind caracterizat de o
separare între ceea ce credincioşii mărturisesc şi modul în care aceste valori influenţează
viaţa lor de fiecare zi. România nu este imună la această scădere a spiritualităţii, mai ales
că în ţara noastră situaţia este agravată de problemele economice care conduc la o viaţă
aglomerată, plină de stres şi îngrijorare pentru ziua de mâine, nelăsând prea mult loc
preocupării pentru spiritualitate. Această situaţie nu a afectat doar relaţia noastră cu
Dumnezeu, ci şi relaţiile noastre unii cu ceilalţi. Nu numai că este dificil pentru cei mai
mulţi creştini să găsească timp pentru rugăciune şi citirea Cuvântului lui Dumnezeu, dar
timpul dedicat familiei şi mai ales evanghelizării personale este puternic afectat.
Pentru reconectarea celor două sfere ale existenţei umane: credinţa şi trăirea
cotidiană, invit fiecare membru al bisericii noastre să se angajeze în modul cel mai serios
într-un proces de sfinţire personală şi a întregii familii, petrecând zilnic în părtăşie cu
Dumnezeu, săptămânal timp de rugăciune în familie, devotându-se frecventării
serviciilor bisericii şi implicării în activităţile ei. Un element nou pe care am dori să-l
adăugăm în anul 2015, este o mai mare preocupare de a câştiga pe cei pierduţi pentru
Hristos. Fiecare dintre noi avem vecini, prieteni, colegi şi chiar membri ai familiei care
nu-L cunosc încă în mod personal pe Dumnezeu. Rugăciunea mea este ca Dumnezeu,
prin Duhul Sfânt, să ne aprindă inimile şi să ne motiveze la mijlocire pentru aceştia.
Pentru a ne purta sarcinile unii altora și pentru a avea o părtășie mai bună unii cu
alții, și în anul 2015, in fiecare joi, ne vom ruga pe rând pentru toate familiile bisericii. Vă
doresc tuturor un an nou binecuvântat, trăit în ascultare de Tatăl nostru ceresc, sub
călăuzirea şi în lumina Cuvântului lui Dumnezeu şi prin puterea Duhului Sfânt.
Pastor Petru Bulica

