Anunțuri

Motive de rugăciune

Întâlniri comitet: 23 martie, ora 19:00
- departamente; 30 martie - prezbiteri.
Actualizare bază de date. Pentru o
mai b u nă gestionar e a s i tuați e i
membrale a bisericii, membrii care șiau schimbat domiciliul sau numărul de
telefon în ultimul an, sunt rugați să
furnizeze aceste informații secretarului
bisericii, fratele Doru Matei sau fraților
pastori. Vă mulțumim!
Curs de pregătire pentru căsătorie:
joi, 2 aprilie, ora 20:30 - 21:30.
Seara seniorilor: joi, 16 aprilie.
Cina Domnului în luna aprilie va avea
loc în Joia Mare - 9 aprilie, ora 19:00.
Logodnă. Sâmbătă, 21 martie, a avut
loc logodna dintre Florin Dance și
Lavinia Humeniuc. Nunta va avea loc în
luna august a.c.
Program tineri. Duminică, 29 martie,
la serviciul de searrăă vor sluji tinerii.
etiția
ția vvor
or
Pregăăttirea programului șșii repeti
maarțți,
avea loc m
i, 24 martiee,, ora 20:30.

Rugăciune pentru familii
1. Dincă Elena Viorica
2. Dincu Elena
3. Dobrean Cristina
4. Dobrean Ion Augustin
5. Dogan Mihaela, Ciprian
6. Domolky Brândușa
7. Drăgan Doina, Emilian
8. Drăgoi Florica
9. Draskovics Elisabeta
10. Dronca Nelu, Elena
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Pentru cele patru fetițe aduse în
Pentru
aceast
aceastăă dimineață la binecuvântare:
Annette Evangeline Bocșa, SofiaAnisia Bodea, Alexa-Cristina
Bologan și Eliza-Maria Szücs.
Dumnezeu ssăă le binecuvinteze pe ele și
pe părinții lor.
Pentru fratele pastor Alex Neagoe și

Pentru
corul de clopoței (grupa mare) care în
aceast
aceastăă după-amiază vor sluji la
Biserica Baptistă din Bacova.
Pentru toți cei care se confrunt

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

24.000 de școli
pentru Cristos
Să ne rugăm pentru Proiectul 24.000 de
școli pentru Cristos, derulat de Radio
Vocea Evangheliei. S-au expediat deja
țiile sunt
colete îîn
n 12.600 de șșcoli
coli șșii reac
reacțiile
ții
10% îîmpotrivitoare,
mpotrivitoare, iar 90% sunt reac
reacții
ți-vă pentru d
superbe
irectorii care
superbe!! Ruga
Rugați-vă
directorii
primesc coletele
ntoarcă
coletele,, pentru ca să se îîntoarcă
la Domnul, pentru resurse financiare șșii
țumiri.
pentru voluntari. Mii de mul
mulțumiri.
Nelu Ciobotă

11. Duca Ambroziu, Marinela, Daniel
12. Dumbrăvan Victoria
13. Dumitrana Leontin, Dana
14. Dumitrașcu Gheorghe, Maria
15. Dumitrășcuță Gabriela, Mircea
16.Dumitrescu Cezar, Vilica
17. Dumitrescu Carolina
18.Dumitriu Ana, Sorin
19. Durbacă Alina
20. Enășoni Beatrice, Lucian

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

Biserica Creștină Baptistă Nr. 1 Betel Timișoara
Str. Ady Endre, nr. 20; Tel. 0256-491918; 0356-436836; Fax 0256-293519
E-mail: betelbaptist@gmail.com; www.betel.ro
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Duminică dimineața
09:00-09:50
10:00-11:00
11:10-12:30
Duminică seara
18:00-20:00

Marți, seară de tineret
19:00-20:30
Joi seara
19:00-20:30

Rugăciune: Doru Racovicean
S
tudiu biblic: pastor Samy Tuțac
Studiu
Serviciu divin:
Cor
Cor,, binecuvântare copii
Predic
ă: pastor Daniel Bărnuțiu
Predică:
Serviciu divin
divin::
Grup închinare, Corul studenților
Mesaj:
Predic
ă: pastor Samy Tuțac
Predică:
L
audă & închinare
Laudă
Predică: pastor Viorel Iuga
Rug
ătălău
ăciune: Ovidiu P
Rugăciune:
Pătălău
Fanfară
Rugăciune pentru familii: pastor Ioan Bugnărug
Predică: pastor Alexandru Neagoe

NUNTA FIULUI DE ÎMPĂRAT
Text: Matei 22:1-14
Verset de aur: 2 Petru 1:10
Ideea centrală: Refuzul invitaţiei Domnului Isus aduce judecata, dar şi acceptarea
invitației în termenii tăi!
Pilda nunţii fiului de împărat este a treia pildă adresată liderilor religioşi la începutul
săptămânii mari. Gruparea care apare constant este „preoţii cei mai de seamă”. Aceştia
apar acompaniaţi de „cărturari” (Mat.21:15), de „bătrâni” (Mat.21:23) şi de „farisei”
(21:45). Pildele sunt dure şi adresate acestor lideri care s-au regăsit atât în fiul politicos,
dar necredincios (din pilda celor doi fii) cât şi în vierii criminali (din pilda vierilor). Ei
tocmai căutau să-L prindă pe Domnul Isus ca să-L omoare (21:46) dar se temeau de
norod. Înainte de a fabrica mai multe întrebări capcană şi atacuri subtile la adresa
Domnului Isus (Mat.22:15-23:38) El le mai spune o pildă. Această pildă este şi ultima
pildă adresată liderilor religioşi ca un bonus de har. Este o ultimă prezentare a inimii lui
Dumnezeu care doreşte ca toţi să fie la „ospăţul fiului Său” dar nu în orice condiţii, ci în
termenii stabiliţi de Dumnezeu. Această pildă vorbeşte de două categorii de oameni.
Unii sunt invitaţi la nuntă cu mult timp în urmă, alţii sunt chemaţi imediat. Primii erau
chiar în faţa Domnului Isus. Ei aveau „statutul necesar”, erau din neamul mirelui, erau
evrei, aveau „invitaţia”, tot Vechiul Testament cu care se lăudau, au fost convocaţi,
anunţaţi că nunta este gata, dar nu au ascultat. Dar nu este vorba doar de un refuz
motivat. Ei erau mai interesaţi în agenda lor (v.5) şi au mers la ale lor. Un alt grup din cei
invitaţi au fost atât de deranjaţi de invitaţie încât şi-au bătut joc de robii împăratului şi iau omorât. Pe bună dreptate Împăratul i-a nimicit şi le-a ars cetatea (v-7). A doua
categorie de invitaţi era formată din restul populaţiei. Aceştia nu erau favoriţi, nu aveau
toate privilegiile primei categorii, dar au răspuns invitaţiei. Ei nu au fost aleşi după
calităţile lor ci li s-a oferit un favor prin a fi invitaţi şi prin a primi o haină specială de
nuntă tocmai din partea Împăratului. Un invitat totuşi, a considerat că este suficient de
bun, că haina lui este suficientă pentru a-l impresiona pe Împărat. Acesta a fost judecat:
aruncat în întunerecul de afară unde este plânsul şi scrâşnirea dinţilor (v.12-13).

APLICAȚII:
Împ
ăratul mărinimos – să-L lăudăm!
Împăratul
Dumnezeu a invitat în mod demonstrativ poporul Israel să fie „nuntaşi”. Cu toate
acestea inima lui Dumnezeu este deschisă pentru orice om care acceptă invitaţia Lui.
Este demn de închinare un asemenea Dumnezeu!
Favoritul nevrednic – ssă
ă nu refuzăm chemarea!
Statutul preferenţial, sau condiţiile speciale nu asigură răspunsul dorit. Realitatea tristă
arată că darul lui Dumnezeu nu este apreciat, nu i se răspunde pe măsură pentru că
oamenii sunt preocupaţi de ale lor. Unii sunt de-a dreptul deranjaţi de invitaţia
divină. Domnul Isus îi califică pe astfel oameni drept nevrednici de nuntă.

Invitatul rebel – să nu impunem condiţiile noastre!
Există o categorie de oameni care, teoretic, doresc să fie mântuiţi, fac anumiţi paşi, dar
numai aceeia care îi convin. Ei au interpretarea lor personală la condiţiile puse de
Dumnezeu. Ei nu înţeleg că invitaţia nu este o dovadă a vredniciei lor, ci un cadou. De
aceea ei nici nu înţeleg rolul „robei” care să acopere vechea lor identitate. Din păcate
astfel de „invitaţi rebeli” formează majoritatea oamenilor religioşi.
Invitatul rebel – să nu impunem condiţiile noastre!
Există o categorie de oameni care, teoretic, doresc să fie mântuiţi, fac anumiţi paşi, dar
numai aceeia care îi convin. Ei au interpretarea lor personală la condiţiile puse de
Dumnezeu. Ei nu înţeleg că invitaţia nu este o dovadă a vredniciei lor, ci un cadou. De
aceea ei nici nu înţeleg rolul „robei” care să acopere vechea lor identitate. Din păcate
astfel de „invitaţi rebeli” formează majoritatea oamenilor religioşi.
Nuntaşul integrat – ssă
ă împlinim tot ce trebuie împlinit!
Cea mai minunată categorie de nuntaşi este formată din cei fără favoruri speciale, fără
resurse deosebite, fără relaţii religioase. Ei acceptă cu bucurie şi promtitudine atât
invitaţia cât şi condiţiile oferite de Dumnezeu.
Sunt eu ales? Întrebarea nu este tendenţioasă. Această învăţătură a Domnului Isus ne
ajută să înţelegem intenţia lui Dumnezeu şi să fim atenţi la modul în care folosim
termenii teologici. Dumnezeu a avut iniţiativa să cheme toţi oamenii la mântuire (chiar
dacă prioritatea o are evreul, mai apoi grecul…). Oamenii au decis şi decid cum să
răspundă la chemarea Lui. Cei care răspund la invitaţie aşa cum este făcută ea, cu
condiţiile ei, sunt aleşi. Practic, nu te întreba dacă Dumnezeu te-a ales. Dacă prin alegere
înţelegi o decizie a lui Dumnezeu ca orice ai face tu El să te ducă în cer, atunci nu eşti ales.
De fapt nimeni nu este dus în cer cu cătuşe la mâini. Întrebă-te mai degrabă dacă răspunzi
chemării Lui şi poruncilor Lui de a te pocăi şi a crede în Domnul Isus!!! Dacă răspunzi
chemării în termenii lui Dumnezeu atunci eşti ales.
Întreb
ări pentru discuţii:
Întrebări
1. Este chemarea Domnului la mântuire un apreferenţială?
2. În ce mod?
3. Cine decide finalitatea alegerii noastre?
4. Putem spune că astăzi sunt oameni privilegiați din punct de vedere spiritual?
5. Care sunt câteva privilegii spirituale?
6. Pe ce bază este accesul la nunta Fiului?
7. În ce mod ne ajută pilda să formulăm mesajul Evangheliei?
Citește mai mult: Explicații biblice: 29 martie | www.revistacrestinulazi.ro

La
Multi
Ani!

Ana Gardari
Mihaela Oberșterescu
Ligia Butaș
ăriuca Ghilea
M
Măriuca
Gheorghe Olariu
Tabita Rotariu
Ecaterina Gheți

22.03
22.03
24.03
24.03
24.03
24.03
25.03

Vasile Petruș
Ioan Bugnărug
Gheorghe Paulescu
Mihai Popa
Fibia Manole
Rodica Munteanu
Natalia Pop

25.03
26.03
26.03
26.03
27.03
27.03
28.03

