Anunțuri

Motive de rugăciune

Întâ l n ire co m ite t prezb i teri &
diaconi: luni, 23 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.
Program tineri. Duminică, 1 martie, la
serviciul de seară vor sluji tinerii.
Pregătirea programului șșii repetiiți
ția vvor
or
avea loc marrți,
ți, 24 februarie, ora 20:30.
Școala de rugăciune: miercuri, 25
februarie, ora 19. Tema: Rugăciunea în
unitate cu alți credincioși.
Rugăciune de pregătire pentru Cina
Rugăci
Domnului - 27 februarie, ora 19:00.
Întâlnire a feme ilo r : sâmb
sâmbătă
Întâlnir
ătă , 7
martie, ora 10:00. Tema: Comoara
mulțumirii. Invitată: Paraschiva Pop.
Botez nou-testamental - 15 martie.
B
Binecuvântări copii: 22 martie.
Deces. A trecut în veșnicie sora Ioana
Surducan. Înmormântarea a avut loc
joi.. Domnul să mângâie și să întărească
joi
familia îndoliată.

Rugăciune pentru familii
1. Butaș Cornel, Adi, Ligia
2. Butnariu Viorel
ăprariu Angela
3. C
Căprariu
4. Căprărescu Mihaela
5. Căprioru Ioana
6. Cărăbaș Aurelia
7. Caracoancea Cristi
Cristi,, Nicoleta
8. Caracoancea Daniel, Naomi
9. Catrinoiu Liviu & Elena
10. Cătănescu Andreia

4

Pentru fratele pastor Ioan Bugnărug

Pentru
care în această dimineață va predica la
Biserica Baptistă din Chevereșu Mare
iar seara la Biserica din Jimbolia.
Pentru fratele pastor Samy Tuțac care

Pentru
în această seară va predica la Biserica
Baptistă Golgota din Arad iar joi, 26
februarie, la Biserica Baptistă din
Sânicolaul Mare.
Pe n t r u A d u n a re a G e n e ra l ă a

Pe
Comunității Baptiste Timișoara din 28
februarie și pentru alegerea noii
conduceri a Comunității.
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
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.
Pentru toți cei care se confrunt

Pentru
confruntăă cu
probleme de sănătate, pentru ca
Dumnezeu să le aducă vindecare
vindecare..

1. Cheșa Ioan & Luminița
111.
2. Chira Cristian
112.
3. Chira Daniel
113.
4. Chirileanu Ileana
114.
5. Cicirean Lidia
115.
6. Cioca Iosif
116.
17. Cioloca Gavril
18. Cioloca Paul
9. Cionca Cornelia
119.
20
.Ciorba Lucian & Maria
20.Ciorba

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
19:00-20:30
Joi seara
19:00-20:30

Rugăciune: Radu Popa
Studiu biblic: pastor Samy Tuțac
Serviciu divin:
Cor
Predic
ă: pastor Alexandru Neagoe
Predică:
Serviciu divin
divin::
Cor
Cor,, grup închinare, grupă copii
ăilă
Mesaj: Cristian Morn
Mornăilă
Predic
ă: past
or Petru Bulica
Predică:
pastor
L
audă & închinare
Laudă
Predică: pastor Samy Tuțac
ăduie Dumnezeu răul și suferința
De ce îng
îngăduie
Rug
ăciune: Cristian Caracoancea
Rugăciune:
Fanfară
Rugăciune familii: pastor Ioan Bugnărug
Predică: pastor Alexandru Neagoe

Motivaţia iertării (v.33)

ROBUL NEMILOSTIV
Text: Matei 18:21-35
Verset de aur: Matei 6:14-15
Pilda robului nemilostiv trebuie înţeleasă în contextul ei larg. Această pildă este plină de
contraste între cele două personaje principale: primul este un împărat, al doilea este un
rob. Datoria față de primul este imensă, datoria față de al doilea este modică. Primul
iartă, al doilea nu iartă. Primul oferă milă, al doilea vrea dreptate. Primul eliberează, al
doilea încarcerează. Primul este liber, al doilea este robul neiertării lui. Dar, relația
dintre aceștia este una specială: cel de-al doilea este beneficiarul iertării primului, a
Împăratului. El ar fi trebuit să acționeze nu după impulsurile lui ci după exemplul oferit
de Împăratul, care l-a iertat nemeritat. Ideea centrală devine clară: în Împărăția lui
Dumnezeu intri prin mila și iertarea lui Dumnezeu și aceasta devine motivația pentru a
fi iertător. Cu cât ești „mai mare” cu atât devii un mai bun iertător. Am putea afirma
chiar că una din dovezile că ești iertat este modul tău de a ierta pe frați. Pilda robului
nemilostiv vorbește deci despre motivația și maniera iertării fraților ca un semn al
măreției spirituale.
Iertare ieftină?
Pilda robului nemilostiv nu vorbește despre o iertare din oficiu, ieftină, fără
confruntare, pocăință sau restaurare. Pilda răspunde la întrebarea lui Petru și oferă o
radiografie a unei inimi neiertătoare, așa cum era la acel moment inima lui Petru.
În
ţelegerea iert
ării
Înţelegerea
iertării
Problema robului iertat era că , în aroganța lui, nu a cerut iertarea, doar amânarea plăţii.
El nu a realizat dimensiunea datoriei;
El nu a regretat acumularea datoriei;
El nu a înţeles imposibilitatea lui de plată.
El nu a apreciat valoarea iertării.
El nu a apreciat jertfa stăpânului, paguba pe care a suferit-o din cauza lui;
El nu a apreciat inima stăpânului, mila lui;
El nici măcar nu a mulțumit stăpânului.
El nu a fost zdrobit de neputința lui, el nu a ieșit smerit din prezenta stăpânului;
El continua să creadă că „s-a descurcat”;
Inima, mintea lui nu a fost impresionată nici transformată!

Înțelegerea iertării din partea lui Dumnezeu este singura motivație care nu este
subiectivă și nu se erodează în timp. Iertăm oamenii nu pentru meritele lor ci pentru că
ţi noi mai întâi! Frumusețea iert
am fost ierta
ării este că nu ni se cere niciodată să iertăm
iertaţi
iertării
mai mult decât am fost noi iertați.
Maniera iertării
Domnul Isus vorbește despre iertare în doi termeni: Iertarea trebuie să fie deplină (v.32),
Iertarea trebuie să fie din toată inima (v.35)!
Închisoarea neiertării (v.35)
Neiertarea este un semn sigur al mândriei și ne „dă pe mâna chinuitorilor”. Inima
noastră, creierul nostru, sistemul nostru nervos, întreaga noastră ființă sunt făcute
pentru a primi și oferi iertare. Neiertarea este toxică și conturbă toată ființa. Teoretic ai
şti chiar tu.
impresia că îl ții ostatic pe datornicul tău, de fapt prizonierul eeşti
Întreb
ări pentru discuţii:
Întrebări
1. Ce p
şti chiar tu”?
ţia „neiertarea este o închisoare, al ccărui
ărere ai de afirma
ărui prizonier eeşti
părere
afirmaţia
2. Cum ai experimentat iertarea din partea lui Dumnezeu?
3. Cât de merituos ai fost pentru a primi iertarea?
4. ÎÎţi
şor ssăă ier
ţi este u
ţi?
uşor
ierţi?
5. Ţi s-a întâmplat ssăă ier
ţi dar ssăă nu ui
ţi?
ierţi
uiţi?
6. Cum ai defini iertarea „din toat
toatăă inima”?
7. Îți amintești o ocazie în care nu ai iertat? Ce ai simțit în inima ta?
8. Îți amintești o ocazie în care ai iertat așa cum ai fost și tu iertat? Ce ai simțit în inimă?
9. Ce părere ai de afirmația: „spiritualitatea este direct proporțională cu iertarea oferită”?
Citește mai mult: Explicații biblice: 1 martie | www.revistacrestinulazi.ro

La
Multi
Ani!

Domnița Cristea
Maria Olariu
Andrei Rediș
Anuța Olariu
Dinu Gigi Elisei
Cristian Ienciu
Claudia Ilia
Mihai Motrescu
ărașu
Rodica Mur
Murărașu
Florica Drăgoi

22.02
22.02
22.02
23.02
23.02
23.02
23.02
23.02
23.02
24.02

Victoria Bălan
MarceL Lungu
Damaris Petruț
Andreea Stoica
Silvia Coroiu
Petrică Birtea
Cristina Bejinar
Teodor Rafailă
Lucian Sârbu

25.02
26.02
26.02
26.02
27.02
27.02
28.02
28.02
28.02

