Anunțuri
În
În atenția proaspeților părinți din
Biserica Betel! Dragi părinți, pentru o
mai bună evidență a copiilor bisericii, vă
rugăm să anunțați venirea pe lume a
copiilor dumneavoastră precum și datele
acestora (copie după certificatul de
naștere). O puteți face personal, prin fax
sau prin e-mail, la biserică, la secretariat
sau contactând unul din frații pastori. De
asemenea, vă rugăm să vă înscrieți din
timp, la serviciile de binecuvântare la
care doriți să participați și a căror dată
este anunțată în buletinul bisericii
precum și pe pagina noastră de internet
www.betel.ro Vă mulțumim mult pentru
înțelegere și colaborare!
În
În atenția cuplurilor care doresc să se
căsătorească în 2015! Cuplurile care se
vor căsători în anul 2015 și doresc să-și
organizeze nunta la biserica noastră
noastră,,
sunt rugate să ia legătura cu fratele pastor
Petru Bulica pentru cursul de consiliere
premaritală, precum și cu fratele
administrator Cornel Tîrziu, pentru
programarea sanctuarului și a sălii festive
a bisericii. Vă mulțumim!
Întâlnirile
Întâlnirile de tineret se vor relua marți,
13 ianuarie, de la ora 19:00.
Ședințe comitet:
comitet: 12 ianuarie, ora 19:00 prezbiteri; 19 ianuarie, ora 19:00 - diaconi;
26 ianuarie, ora 19:00 - prezbiteri.
Școala
Școala de rugăciune. Miercuri, 14
ianuarie, de la ora 18:00, se vor relua
cursurile Școlii de rugăciune. Tema
pentru săptămâna aceasta: Rugăciunea
de vărsare a inimii.
Curs de cateheză. Toţi cei care 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 la cursul
invitaţi
şoară în fiecare
de cateheză care se desfă
desfăşoară
duminică, de la ora 9:00, în sala de
protocol a bisericii noastre.

Motive de rugăciune
Mulțumim tuturor fraților și surorilor
ăptămâna de
care au participat la ssăptămâna
rugăciune. Fie ca toate rugăciunile
ălțate să fie ascultate
în
înălțate
ascultate!!
Pentru fratele pastor Samy Tu

țac care în
Pentru
Tuțac
aceast
aceastăă duminică va predica la Biserica
Baptistă Română Maranata și la Biserica
Baptistă Română Nr. 1 din Melbourne.
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Rugăciune pentru familii
În acest an, dorim să reluăm rugăciunea
pentru familiile din Biserica Betel, acțiune
începută în 2013 și care a avut un impact
semnificativ asupra familiilor din biserica
noastră. Astfel, în fiecare duminică, în
buletinul bisericii, vor apărea aproximativ
20 de familii. În toată săptămâna care va
urma, biserica întreagă se poate ruga
pentru aceste familii iar în joia din
săptămâna respectivă, invităm aceste
familii ca în timpul serviciului, să vină în
fața bisericii cu trei motive de rugăciune. În
felul acesta, până la sfârșitul anului 2015,
vom avea ocazia să ne rugăm concret și
specific pentru toate familiile din biserică.
1. Afodorcei Aspazia
2. Aghajani He
shmat, Carmen
Heshmat,
Carmen,, Sara, Ramin
3. A
lba Rodica și Neag Patricia
Alba
4. A
lbu Aurel și Estera
Albu
5. A
lbu Radu-Tudor și Cristina
Albu
6. A
lda Daniela
Alda
7. A
ldea Olga și Adrian
Aldea
8. Aldea Ovidiu și Raluca
9. A
lecsei Emil și Maria
Alecsei
10. Alexandroni Samuel și Miriam
1. A
ndrieș Florentina
111.
Andrieș
12. Anischevici Raisa
13. Anton Ecaterina
14. Aragian-Brăescu Ion și Corina
15. ArjocuPaul-Radu
16. Avădanei Cornel
17. Avram Maria
18. Avram Samfira
19.Baban Maria
20. Băbiceanu Constantin
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PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII
DUMINICĂ DIMINEAȚA
Rugăciune: Nicu Damșe
09:00-09:45
Studiu biblic: pastor Petru Bulica
10:00-11:00
Serviciu divin:
11:10-12:30
Cor
ântări copii
Cor,, fanfară, binecuv
binecuvântări
redică: pastor Alexandru Neagoe
P
Predică:

La multi ani!

Pavel Brânzan
Emanuel Nicolescu
Irenke Ogrăzeanu-Nagy
Monica Hadti-Pop
Veronel Marcu
Vasile Murariu
Veta Belu-Borozan
DUMINICĂ SEARA
Ioan Gliția
:00-20:00
Serviciu divin
18
18:00-20:00
divin::
David Bejinar
Programul tinerilor
Viorel Butnariu
Predică: pastor Petru Bulica
Cezar Dumitrescu
Florentina Bodea
MARȚI - seară de tineret
Dorina Eva
19:00-21:00
Închinare
Viorica Stanoievici
Predică: pastor Alexandru Neagoe
Corina Susan
JOI SEARA
Brândușa Domolky
Mărioara Bud
Rug
ăciune: Gabriel Berce
19:00-20.30
Rugăciune:
Rugăciune familii: pastor Petru Bulica Rodica Bulzan
Ionuț Chiraș
Serviciu divin:
Drăgan Nicolici
Fanfar
Fanfarăă
Ionel Scobercea
redică: pastor Alexandru Neagoe
P
Predică:

11.01
11.01
11.01
12.01
12.01
12.01
13.01
13.01
14.01
14.01
14.01
15.01
15.01
15.01
15.01
16.01
17.01
18.01
18.01
18.01
18.01

Tema generală a lunii ianuarie:

Pildele Domnului Isus

PILDA SEMĂNĂTORULUI
Text: Matei 13:1-9, 18-23; Marcu 4:1-9, 13-20;
Luca 8:4-8, 11-15
Ideea centrală:
Reacții la întâlnirea cu mesajul Cuvântului divin.
Pilda semănătorului, una din cele mai cunoscute pilde ale Domnului Isus, este
deosebit de importantă. Sunt mai multe motive pentru care această pildă este
importantă:
- Pilda ilustrează reacția ascultătorilor față de Cuvântul lui Dumnezeu;
- Mesajul pildei trebuia să fie neapărat înțeles de ucenici, de aceea Domnul le
explică mesajul ei;
- Pilda aceasta marchează o schimbare majoră în predicarea Domnului Isus.
Pilda semănătorului este prima pildă cu mesaj ascuns, sau cu un mesaj care nu este
evident, pe care Domnul o spune ascultătorilor Săi. De fapt anumite comparații
sau imagini metaforice prezente până la acest moment în evanghelii nu sunt pilde
în adevăratul sens al cuvântului. Casa zidită pe stâncă sau sarea pământului ori
lumina lumii nu sunt. Domnul alege dintr-o dată să le vorbească oamenilor în
acest fel. De ce? Explicația este menționată în fiecare evanghelie sinoptică: Matei
13:13-16, Marcu 4:10-12, Luca 8:10. Dar întrebarea și mai pregnantă este ce L-a
determinat pe Domnul Isus să recurgă la acest mod de predicare care avea menirea
nu să descopere sau să clarifice mesajul, ci să-l ascundă? Domnul Isus alege să le
vorbească în pilde ascultătorilor Săi după ce a fost acuzat de liderii religioși că ar
face minuni cu ajutorul puterilor întunericului (Matei 12:22-32, Marcu 3:20-30).
Această blasfemie atrage judecata lui Dumnezeu care se manifestă în mod direct
printr-o încifrare a mesajului transmis de Domnul Isus generației respective.
Aplicații:
Mesajul pildelor este unul direct și practic. Pilda îi provocă pe ascultători, dar mai
ales pe ucenici, să se gândească la posibilele atitudini pe care un ascultător al
Cuvântului le poate avea atunci când se întâlnește cu mesajul divin. Unele
atitudini par că nu ar putea fi controlate sau par că ar fi inevitabile. Totuși există
șansa ca sămânța să ajungă în pământ bun și să aducă rod.

Atitudinea de ascultare și de rodire a Cuvântului în viața celui care se întâlnește cu
mesajul divin este atitudinea aprobată și încurajată de Domnul. Pilda
semănătorului este o pildă care implică ideea de Împărăție a lui Dumnezeu.
Manifestarea împărăției este vizibilă prin răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu.
Cei care fac parte din împărăție pot fi identificați în baza reacției pozitive față de
Cuvânt, dar și mai mult în baza rodirii lor. Este foarte interesant că toate
categoriile de ascultători au o atitudine pozitivă față de cuvânt. Această atitudine
se schimbă pe parcurs într-o atitudine negativă. Pilda semănătorului este un bun
mijloc de avertizare prin care ni se reamintește că Dmnezeu așteaptă mereu ca
mesajul să aducă rod în viețile credincioșilor. Miza este mereu credința. În modul
în care descrie situațiile, evanghelistul Luca pare cel mai practic. El spune direct
că diavolul dorește ca ascultătorii cuvântului să nu fie mântuiți (Luca 8:12), că unii
care sunt ispitiți adesea cad și renunță la Cuvânt (Luca 8:13), că unii sunt
împiedicați să fie preocupați de voia Domnului din cauza grijurilor sau a
bogățiilor ori a plăcerilor (Luca 8:14).
Întrebări pentru discuții:
1. Categoriile de ascultători identificate în pildă fac parte sau nu din biserică?
2. Mai există șanse pentru cei care au respins sau au neglijat inițial Cuvântul
Domnului?
3. Ce înseamnă să rodim și ce fel de roade așteaptă Dumnezeu de la cei care ascultă
Cuvântul?
4. Pot să existe moment când credincioșii nu mai înțeleg Cuvântul ca disciplinare
din partea Domnului?
5. Ce aplicații practice putem desprinde din învățătura acestei pilde?
Citeste mai mult: Explicatii biblice: 18 ianuarie | Revista Creştinul Azi

Principii aplicative privitoare la lecția de studiu biblic
de ast
astăzi,
ăzi, 11 ianuarie:
*Construcțiile nedurabile se ridică mai repede.
*Ai grijă ce construiești. Urmașii vor culege roadele construcției tale.
*Practica în timp a ascultării Cuvântului te va ajuta să fii consecvent în ascultare și
în vremurile grele.
*Nu contează cât de mult mă duc în sus în ceea ce construiesc, ci cât de tare m-am
legat de Stâncă.
*Cu cât mergi mai mult în sus, cu atât trebuie să te și adâncești în fundație.
*Începe investind în temelie și apoi vei putea construi o casă mare.
*Dacă ai o casă mare dar temelia este mică, subzidește și injectează în fundație ca
să stea în picioare casa ta, altfel se va prăbuși.
*Când cade o construcție mare, va doborî și alte zidiri de pe lângă ea.

