Anunțuri

Motive de rugăciune

Întâlnire prezbiteri & audieri noi
membri: luni, 16 februarie, de la ora
19:00. Toți cceei care au depus cererrii de
transferr//reprimire în biserica noastră,
sunt invitați la întâlnire de la ora 19:15.
Întâlnire de părtășie & studiu biblic
grupa F0: miercuri, 18 februarie, ora
19:00.
Agapă pentru cei implicați în lucrarea
muzicală: vineri,20 februarie, ora 19:00.
Adunarea generală anuală electivă
a Bisericii Baptiste Betel va avea loc
duminică, 1 martie, ora 11:00. În cazul în
care nu se va întruni numărul de
membri statutar, aceasta se va amâna
pentru duminică, 8 martie.
Cu rs căsăto r ie ( p ar tea a I I-a ) :
sâmbătă, 14 martie, orele 10:00 -13:00.
Curs de cateheză intensiv pentru
candidații la următorul botez: marți, 17
martie, ora 17:00.
Binecuvântări copii: duminică, 22
martie, în cadrul serviciului divin de
dimineață. Părinții sunt rugați să
trimită din timp o copie xerox după
certificatul de naștere al copilui.

Rugăciune pentru familii
1. Bude Maria
2. Budea Olimpia
3. Bugar D
ănuț
Dănuț
4. Bugariu Cosmina
5. Bugariu Maria
6. Bugnărug Ioan & Cornelia
7. Buha Gavril
8. Bulica Petru & Gina
9. Bulica Sebastian & Lidia
10.Bulica Lucia
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Pentru fratele pastor Bulica Petru care
Pentru
în aceast
aceastăă seară va predica la Biserica
Baptistă Betania din Timișoara iar
miercuri, 18 februarie, seara, la un
serviciu de evanghelizare la Biserica
Baptistă din Bucovăț.
Pentru fratele pastor Samy Tu
țac care

Pentru
Tuțac
în aceast
aceastăă seară va predica la Biserica
Baptistă din Făget iar vineri, 20
februarie, la Biserica Baptistă din
Fărășești.
Pentru domnul Mitic
ă, soțul surorii

Pentru
Mitică,
Lenuța Musteți, care a fost supus unei
intervenții chirurgicale și pentru toți
cei care se confrunt
confruntăă cu probleme de
sănătate
sănătate,, pentru ca Dumnezeu să le
aducă vindecare
vindecare..
Pentru to
ți misionarii care fac lucrarea

Pentru
toți
Domnului în întreaga lume, pentru ca
Dumnezeu să le dea curaj și izbândă în
propovăduirea Cuvântului.
Pentru inimi deschise pentru a face

Pentru
voia lui Dumnezeu. Domnul să ne
ajute să ne străduim în fiecare zi să fim
oameni după inima lui Dumnezeu,
iubind ascultarea de El, rugăciunea și
Cuvântul Său, dar și trăirea plină de
dragoste față de semeni.

11. Bulica Volumia
12. Bulica Paul & Emanuela
13. Bulica Aurelia
14. Bulzan Tiberiu & Rodica
15. Bulzesc Gabriel
16. Bunzac Marta
17. Burbea Rozalia
18. Burciu Viorica
19. Bureța Florin & Eliza
20. Bușe Bosilca

SALUTUL
BISERICII:
"Încredeți-vă în Domnul
pe vecie, căci
Domnul Dumnezeu
este Stânca veacurilor.”
Isaia 26:4
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Duminică dimineața
09:00-09:45
10:00-11:00
11:10-12:30
Duminică seara
:00-20:00
18
18:00-20:00
Marți, seară de tineret
19:00-21:00
Joi seara
19:00-20:30

Rugăciune: Doru Racovicean
Studiu biblic: pastor Petru Bulica
Serviciu divin:
Cor
țac
Mesaj: pastor Samy Tu
Tuțac
Serviciu divin
divin::
Cor, cor clopo
ței, grup închinare
clopoței,
Mesaj: past
or Alexandru Neagoe
pastor
L
audă & închinare
Laudă
esaj: pastor Alexandru Neagoe
M
Mesaj:
Planul lui Dumnezeu și negocierile lui Faraon
Rug
ărug
ăciune: pastor Ioan Bugn
Rugăciune:
Bugnărug
Fanfară
Rugăciune familii: pastor Alexandru Neagoe
Mesaj: pastor Samy Tuțac

NĂVODUL CU TOT FELUL DE PEȘTI
Text: Matei 13:47-50
Verset de aur: Matei 13:52
Idee centrală. Deciziile vieții trebuie luate responsabil, căci planul lui
Dumnezeu este să aducă la judecată pe toți oamenii.
Pilda năvodului este foarte relevantă pentru întreprinzătorii pescari dar se
adresează tuturor. Este spusă la sfârșitul capitolului 13 și într-un fel,
recapitulează temele majore prezentate. Este o pildă care, la fel ca în pilda
comorii ascunse și a diamantului de preț, vrea să-i facă pe întreprinzători să se
gândească cum își organizează viața și ce alegeri veșnice fac.
1. Năvodul aruncat în mare prinde tot felul de pești (toți peștii...)
Ca și mai înainte, Isus subliniază că Împărăția lui Dumnezeu aduce laolaltă tot
felul de oameni. Orice pescar aruncă mreaja ca să prindă cât mai mulți pești dar
este conștient că în captura sa pot intra și pești otrăvitori, meduze și alte
viețuitoare care nu-l interesează. Dumnezeu, ca un pescar profesionist și care
are toată autoritatea, a aruncat în marea instoriei și a universului creat, structura
Împărăției Sale și stăpânirea Sa îi cuprinde acum pe toți, buni și răi.
Într-un înțeles mai restrâns, Împărăția lui Dumnezeu cuprinde doar pe cei ce fac
voia lui Dumnezeu. Într-un înțeles mai larg, Împărăția lui Dumnezeu cuprinde
tot ce a creat El, dar acest lucru înseamnă că El va aduce o zi a judecății, ca să facă
ordine în toate. Lui Isus îi place să spună pilde despre pescari pentru că de mai
multe ori îi învățase pe ucenici despre pescuire și i-a invitat sp devină pescari de
oameni. Unul dintre cele mai vechi simboluri ale creștinilor a fost o peștele, o
referință la hrănirea minunată a mulțimilor, la înmulțirea celor cinci pâini și doi
pești.
2. Pescarii scot năvodul și sortează peștii la mal.
Imaginea folosită de Isus descrie bine obiceiurile pescarilor din primul secol.
Așezați la mal, ei începeau să sorteze peștii prinși: cei buni sunt strânși în vase,
după soi, după mărime, în timp ce peștii nefolositori și alte vietăți sunt aruncate
afară. Există un ““interior”
interior” al Împărăției și un ““afară
afară din
din”” Împărăție.

Matei reține că Isus s-a referit deseori la locul de pedeapsă ca la întunericul de
afară. Așa cum neghina a fost aruncată în cuptorul aprins, unde este plânsul și
scrâșnirea dinților, la fel se întâmplă și cu peștii nefolositori.
Aplicații:
Unii vin în Biseric
Bisericăă din pocăință sinceră, alșii sunt nominali pentru că așa a fost
tradiția în familie, alții o vizitează din când în când iar alții o evită cât pot. Unii,
fără a fi parte dinBiserică prin credință, vor să fie asociați cu ea în alte scopuri.
Totuși, din pildă s-ar înțelege că Împărăția lui Dumnezeu este mai largă decât
Biserica. Ea poate cuprinde toți oamenii, până în ziua judecății, când se va face o
evaluare finală.
Venirea zilei judecății este sigură și Isus o subliniază și aici cu tărie. Îngerii vor fi
implicați direct în acțiunile desfășurate la sfârșit (îngerii sunt cei care
administrează pedepsele și răsplătirile în Apocalipsa; pe de altă parte, în 1Cor.
6:3, oamenii mântuiți vor fi aceia care îi vor judeca pe îngeri).
Domnul Isus este direct interesat, la sfârșitul pildei, să-i întrebe pe ucenici dacă
au înțeles tot ce le-a explicat. Între învățăturile date atunci, sunt și lucruri noi și
lucruri vechi. Un învățător bun va ști să le descopere și să le pună în valoare.
Întrebări pentru discuții:
1. În ce fel exemplul profesiei tale te poate ajuta să fii mai responsabil față de
Împărăția lui Dumnezeu?
2. Ce concluzie tragem din faptul că năvodul din pildă îi cuprinde pe toți peștii,
buni sau răi? Cine se poate sustrage planului lui Dumnezeu în istorie și cum?
3. Ce înseamnă faptul că Isus repetă de două ori, în situații diferite, faptul că
soarta celor răi este în cuptorul aprins, unde este plânsul și scrâșnirea dinților?
Sunt acestea metafore sau exprimă direct ce se va întâmpla? Cum mai este descris
iadul în Scriptură și unde?

La
Multi
Ani!

Andreea Paraschi
Floarea Co
Coțț
Eugenia Sirca
Daniela Gliția
Floarea Ilie
Gheorghe Farcaș
Amalia Bilav

16.02
17.02
17.02
17.02
18.02
19.02
20.02

Samuel Ciucuriț
Ciucurițăă
Petru Laitin
Violeta Brîndău
Ioana Căprioru
Alina Daraban
Teodor Matei
Ramona Tanc

20.02
20.02
21.02
21.02
21.02
21.02
21.02

