Anunțuri
În
În vederea pregătirii adunării
generale elective din acest an, se
convoacă o adunare generală (sfat
frățesc) pentru data de 5 februarie, ora
19:30. În cazul în care nu se va intruni
numărul statutar de membri, adunarea
va avea loc în data de 12 februarie, la
aceeași oră. Adunarea va avea pe ordinea
de zi, următoarele puncte: aprobarea
procedurii de propunere și alegere a
membrilor comitetului (conform art.
320-(3) din Statut); stabilirea delegaților
pentru adunarea general
generalăă a Comunității;
propunerea de candidați pentru
comitetul bisericii.
Ședință prezbiteri & diaconi - luni, 9
februarie, ora 19:00.
ul de ucenicie va avea loc vineri, 6
Curs
Cursul
februarie, ora 19:00.
ul de preg
Curs
ătire în vederea
pregătire
Cursul
căsătoriei se va desfășura sâmbătă, 7
ele 10:00 - 13:00.
februarie, între or
orele
Bun venit pe lume Alexandra! Pe 19
ianuarie a.c., în familia Bodea Cristian și
Florentina, a venit pe lume o fetiță pe
nume Alexadra. Dorim ca Dumnezeu s-o
binecuvinteze pe ea și pe părinții săi!
Binecuv
ântări copii - 8 februarie. În
Binecuvântări
atenția proaspeți
lor p
ărinți din Biserica
proaspeților
părinți
entru o mai bun
Betel! Dragi părinți, p
pentru
bunăă
evidență a copiilor bisericii, vă rugăm să
anunțați venirea pe lume a copiilor
dumneavoastră precum și datele acestora
(copie xerox după certificatul de naștere).
O puteți face personal, prin fax sau prin email, la biserică, la secretariat sau
contactând unul din frații pastori. De
asemenea, vă rugăm să vă înscrieți din
timp, la serviciile de binecuvântare la
ți să participați și a căror dată
care dori
doriți
este anunțată în buletinul bisericii
precum și pe pagina noastră de internet
www.betel.ro Vă mulțumim!

Motive de rugăciune
Pentru fratele pastor Bulica Petru care

Pentru
ăzi va predica la Biserica Baptist
ast
astăzi
Baptistăă
Român
Românăă Betel din Bruxelles, cu ocazia
ării în noul locaș de închinare.
mut
mutării
Pentru fratele pastor Alexandru Neagoe

Pentru
care în aceast
aceastăă dimineață va predica la
Biserica Baptistă Speranța din Reșița iar
deseară, la Biserica Baptistă Nr. 1 Reșița.
Pentru intervenția lui Dumnezeu în ceea

Pentru
ce privește conflictele care înc
încăă se
desfășoară în Nigeria și în țările
învecinate.
Pentru dl. Mitic
soțul surorii Lenuța

Pentru
Miticăă ((soțul
Musteți
Musteți)) care se confrunt
confruntăă cu probleme
de sănătate
sănătate,, ca Dumnezeu să se atingă de
eell și să
-i aducă vindecare și mântuire.
să-i
Pentru studenții care se află în sesiune.

Pentru

Buletin duminical nr. 5
1 februarie 2015

BISERICA CREŞTINĂ BAPTISTĂ
NR. 1 ““BETEL”
BETEL ” TIMI
ŞOARA
TIMIŞOARA
Str. Ady Endre, Nr. 20, 300175
TEL. 0256/491918, 0356/436836
FAX 0256/293519
betelbaptist@gmail.com
www.betel.ro

Rugăciune pentru familii
1. Bogdan Ciprian & Gabriela
2. Boițiu Lidia
3. Bolcu Felicia
4. Bold Raveca
5. Boldor Cornel & Adina
6. Borcil
Borcilăă Constantin
7. Borozan Aurica
8. Boruga Doru
9. Bote Paulina
10. Boteanu Corina & Alexandru
11. Both Eva
12. Botoran Cristian
13. Bottscheller Nicolae & Angela
14. Brânda Grațian & Loredana
15. Brîndău Nicolae & Violeta
16. Brînzan Pavel & Estera
17. Briscan Delia
18. Briscan Floare
19. Buculei Radu
20.Bud Vasile & M
ărioara
Mărioara

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

La multi ani!

Alina Bădițoiu
Ana Bejinar
Dida Puișoru
Iuliana Lază
Lazărr
Mirela Mornăilă
Ligia Pleșa
Ion Aragian-Brăescu
Ioan Hadti-Pop
Cristina Pop
Emanuela Bulica
DUMINICĂ SEARA
Avram Cotta
:00-20:00
Serviciu divin
18
18:00-20:00
divin::
Adrian Dănălache
Program tineri
Simona Tuțac
ărug
Mesaj: pastor Ioan Bugn
Bugnărug
Constanța Becheru
Felicia Bolcu
Gabriela Dumitrășcuță
MARȚI - seară de tineret
Stela Olariu
19:00L
audă & închinare
20:30
19:00-20:30
Laudă
Gabriel Paunovici
esaj: pastor Remus Runcan
M
Mesaj:
Oana Corb
Umblarea mea cu Dumnezeu
Alexandra Grunzac
JOI SEARA
Irena Horvath-Damian
Petrică Pavel
Rug
ăciune: Cristian Caracoancea
19:00-20.30
Rugăciune:
Rugăciune familii: pastor Samy Tuțac Cristian Gherebeanu
Florica Palici
Serviciu divin:
Emanuel Maftei-Jit
ărean
Maftei-Jitărean
Fanfar
esaj
ă,
m
:
pastor
Petru
Bulica
Fanfară, mesaj:
Florin Micicoi
Adunarea general
19:30
generalăă frățească
Mariana Ogrăzeanu

DUMINICĂ DIMINEAȚA
Rugăciune: Moise Avram
09:00-09:45
Studiu biblic: Gabriel Berce
10:00-10:50
Serviciu divin:
11:00-12:30
Cor
esaj: pastor Samy Tuțac
Cor,, m
mesaj:
Cina Domnului

01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
02.02
02.02
02.02
03.02
03.02
03.02
03.02
04.02
04.02
04.02
04.02
04.02
05.02
05.02
05.02
05.02
06.02
06.02
07.02
07.02
07.02

Tema lunii februarie:

Pildele Împărăţiei din Matei 13
SĂMÂNȚA DE MUȘTAR ȘI ALUATUL
Matei 13:31-35; Marcu 4:30-32; Luca 13:18-21
Ideea centrală: Suntem încurajaţi să rămânem credincioşi, pentru că Împărăţia cerurilor,
deşi a început modest, va creşte necontenit, ajungând la dimensiuni uriaşe, universale, la
glorie deplină
Explicaţii contextuale și exegetice:
Isus spune două pilde importante aici, despre Împărăţia cerurilor
cerurilor.. Matei ne redă
dimensiunea de revelaţie specială a acestor pilde, deoarece doar el îl citează pe Isus cu
cuvintele „Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii” (Mt. 13:35).
Marcu, în 4:33-34, ne arată că Isus explica pildele doar ucenicilor, dar că, totuşi, folosea
metafore din viaţa de toate zilele (grădină, bucătărie), ca să poată fi înţeles de unii dintre
ascultători. În comparaţie cu alte pilde, ambele din această lecţie se referă la gospodăria de
lângă casă, nu la ferme mari sau ogoare
ogoare.. Ambele pilde arată câte ceva despre creşterea în
timp a Împărăţiei lui Dumnezeu
Dumnezeu.. Pilda seminţei de muştar vorbeşte despre gospodarul
care a semănat în grădina sa o sămânţă mică de muştar
muştar.. Planta aceasta dă gust mâncării
mâncării..
Isus atrage atenţia asupra contrastului dintre micimea seminţei şi mărimea plantei finale
(arbustul matur are 1-2 metri, şi poate atinge chiar şi 3-5 metri, în înălţime şi lăţime, după
soi). Isus dezvoltă ideea contrastului comparând arbustul de muştar cu un copac stufos, cu
multe ramuri şi subliniază că păsările cerului vin şi îşi fac cuibul în acest copac. Învăţătura
este destul de clară: Împărăţia cerurilor începe la scară mică, dar va creşte şi se va răspândi
în toată lumea, depăşind toate plantele din grădină
grădină.. Ideea că păsările cerurilor vin şi îşi fac
aici cuibul arată că Împărăţia lui Dumnezeu, începută de la creaţie, adusă şi predicată în
mod special de Isus, şi al cărei Rege este Isus, ca reprezentant al omenirii create după
chipul lui Dumnezeu, va oferi un loc chiar şi fiinţelor îngereşti şi va cuprinde întreg
Universul. Aceasta se va întâmpla la a doua venire a Mântuitorului şi este tema multor
profeţii din Scriptură. Pilda aluatului arată că Isus, în mod evident, se adresează şi
bărbaţilor şi femeilor. Nu mulţi bărbaţi cunoşteau secretele bucătăriei, atunci, ca şi astăzi.
Este un lucru deosebit că Isus spune o pildă despre Împărăţia cerurilor referindu-se în mod
special la o gospodină şi pregătirea mesei
mesei.. În acel timp nu se găsea uşor drojdie pentru
creşterea unei pâini sau plăcinte şi de aceea, se păstra de la o zi la alta o bucată dintr-un
aluat vechi, cu drojdie, care se amesteca în făina cea nouă şi ţinea loc de drojdie. Se ştie că la
Paşti, se folosea pâine nedospită, fără aluat, adică fără drojdie, ca semn al plecării grăbite
din Egipt, dar şi ca semn al curăţiei
curăţiei.. În aceeaşi idee, în unele locuri din Noul Testament,
drojdia sau aluatul sunt folosite ca metaforă a păcatului (1Corinteni 5:6-8; Galateni 5:9;
Matei 16:6-12).

În mod excepţional însă, Isus foloseşte aluatul în această pildă ca pe un element pozitiv:
Împărăţia lui Dumnezeu creşte încet, dar sigur, ca un aluat care e aşezat în trei măsuri de
făină, până ce toată pâinea s-a dospit bine. Încă o dată, avem de a face cu o parabolă a
gustului. Reţeta gospodinei are nevoie de câteva explicaţii însă. Aluatul este „ascuns”
(greacă: encrypto) în făină, nu doar pus acolo. Poate fi o referinţă la acţiunea secretă,
lentă, a procesului de creştere. Apoi se spune că femeia l-a ascuns în trei măsuri de făină.
Geneza 18:6, arată că Avraam a întâmpinat pe cei trei reprezentanţi ai lui Dumnezeu cu
trei măsuri de făină. Ideea mai apare şi în Judecători 6:18-19, în 1 Samuel 1:24, sau în
Ezechiel 45:24, etc, unde o efă conţine trei măsuri de făină. Se pare că, din această
perspectivă, trei măsuri de făină sunt un cod care vorbeşte despre o închinare bună faţă de
Domnul, despre ospitalitate şi credincioşie. Dacă lucrurile stau aşa, atunci, Isus
subliniază că Împărăţia creşte prin credincioşie şi închinare bună, prin dragoste frăţească.
Aplicații: Dacă ni se pare că Împărăţia lui Dumnezeu se dezvoltă încet și suntem
dezamăgiți, pildele muştarului şi aluatului ne încurajează că, de fapt, totul se dezvoltă în
sens crescător, iar finalul va fi glorios, măreţ. Când ştii cum merg lucrurile şi care este
finalul, eşti mai încurajat şi mai liniştit, faci mai bine faţă dificultăţilor. În acelaşi timp,
merită să ne facem şi noi partea în această creştere. Sămânţa de muştar creşte şi se
răspândeşte uşor şi aşa ar trebui şi noi să fim prin purtare şi predicare, ca să ducem vestea
bună pretutindeni. Închinarea corectă şi din inimă, dragostea frăţească, credincioşia,
bunătatea trebuie să fie caracteristicile esenţiale ale vieţii noastre de credinţă. În final,
atunci când explicăm evanghelia, ar trebui să folosim și noi astfel de imagini plastice, care
se adresează şi femeilor şi bărbaţilor, celor care lucrează în grădină şi celor care lucrează
în bucătărie, celor de pe câmp şi celor din casă. Evanghelia trebuie să fie practică.
Întrebări pentru discuții:
1. De ce este important să vestim evanghelia în termeni practici, cum e explicată în pildele
Împărăţiei spuse de Isus?
2. Care sunt încurajările cu care ne putem consolida în credinţă, atunci când se pare că
lucrurile merg încet şi că Împărăţia lui Dumnezeu şi a doua venire a lui Isus întârzie?
3. Ce crezi, este posibil ca Dumnezeu să ne vorbească prin toate lucrurile, mari sau mici
din jurul nostru? Are, atunci, Scriptura, totuşi, un mesaj unic şi esenţial?

Principii aplicative privitoare la lecția de studiu biblic
de ast
astăzi,
ăzi, 1 februarie:
1. De dragul grâului, Dumnezeu tolerează neghina, până la seceriș, chiar dacă uneori
prezența ei este incomodă.
2. Responsabilitatea separării grâului de neghină nu este a fiilor Împărăției.
3. Eu și casa mea ne dorim să fim o sămânță bună.
4. Domnul Isus vrea să conștientizeze ascultătorii de originea răului.
5. Țarina este lumea și nu Biserica.
6. Dumnezeu hotărăște să facă separarea grâului de neghină, la sfârșit, la coacere, nu
prematur.
7. Distingerea grâului de neghină se face prin rod.
8. Neghina se răspândește fără prea mare efort - are o capacitate rapidă de multiplicare.

