Anunțuri
Întâlniri comitet: prezbiteri - luni,
20 aprilie, ora 18:30; prezbiteri &
diaconi - luni, 27 aprilie, ora 18:30.
Curs studiu biblic și ucenicie.
Sâmbătă, 25 aprilie, între orele 10:00Sâmb
13:00, la biserica noastră, va avea loc un
curs care are ca scop prezentarea unor
materiale şi metode folositoare pentru
studiul biblic (în clase sau în grupuri
mici). Sunt invitați învăţătorii de la
şcoalăă duminicală, cei care
clasele de şcoal
participă duminica la clase sau toți cei
ce doresc să înveţe mai mult despre
studiu biblic şi ucenicie. Viitorii
participanți sunt rugați să se înscrie pe
tabelul de la standul de cărţi din holul
bisericii sau la secretariatul bisericii,
betelbaptist@gmail.com.
18:00..
Evanghelizare: 26 aprilie, ora 18:00
Ghiță Mocan.
Invitat: pastor Ghi
Post și rugăciune. Vineri, 24 aprilie, zi
finalizatăă cu rugăciune la Betel,
de post finalizat
ora 18:00, pentru susținerea lucrării de
evanghelizare din 26 aprilie.

Întâlniri "credința și profesia"
nți
pentru asisten
ți medicali, la Centrul
epâând cu 22 aprilie,
Areopagus. Încep
Centrul Areopagus lanseazzăă o nouă
serie "Credințțaa și profesia", în fiecare
mierc u ri , orel e 1 9. 0 0, l a sedi u l
centrului (Calea Martirilor 104). Pe 22
aprilie, invitatul special va fi d-l Teodor
Baconschi, diplomat șșii fost ministru
de externe al României. Din 29 aprilie
ntâlnirile
pana în 27 mai, înt
âlnirile se vor adresa
tenților
n special asisten
îîn
ților medicali care
lația
doresc să aprofundeze rela
ția dintre
profesia lor și credințțaa creeștin
ștină. Cei ce
doresc ssăă participe la aceste îîntâln
ntâlniri
vor trebui să se îînscrie
nscrie la adresa
educatie@areopagus.ro
Curs de creștere spirituală cu cei
botezați în luna martie: duminică,
26 aprilie, ora 10:00.
Școala de rugăciune. Miercuri, 22
aprilie, ora 18:00, reîncep cursurile
Școlii de rugăciune Cu Hristos în
Școala Rugăciunii.
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Duminică dimineața
09:00-09:50
10:00-11:00
11:10-12:30
Duminică seara

Rugăciune pentru familii
1. Gavrilescu Ruzmarinca, Mariana
2. Gheltofan Avram, Floare
3. Gherebeanu Cristian, Daniela
4. Gherga Doru
5. Gherghina Doina, Ruben, Alex
6. Gherle Rozalia
7. Gherman Alina, Nicolae
8. Gherzan Ilie
9. Gheți Ioan, Ecaterina
ăriuca
10. Ghilea M
Măriuca
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18:00-20:00

11. Ghiurco Indra, Adrian
12. Giurici Gianina, Valentin
13. Gligor Alexandru
14. Gliția Daniela, Ioan
15. Golub Adriana
16. Gongola Silvia
17. Gorban Simona
18. Gordan Cristian, Icoana
19. Greucean Ioana Rut
20. Grosan Cosmin
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Marți, seară de tineret
19:00-21:00
Joi seara
19:00-20:30

DUMINICA TOMII
Rugăciune: Doru Racovicean
S
tudiu biblic: pastor Petru Bulica
Studiu
Serviciu divin:
Cor, fanfară
Predic
ă: pastor Ioan Bugnărug
Predică:
Serviciu divin
divin::
Grup închinare, Cor , cor clopoței
Predic
ă: pastor Petru Bulica
Predică:
L
audă & închinare
Laudă
Predică: pastor Alexandru Neagoe
Rug
ăciune: Radu Popa
Rugăciune:
Fanfară
Rugăciune familii: pastor Alexandru Neagoe
Predică: pastor Antti Ronkainen

La cererea mai multor frați și surori din biserică, publicăm mai jos, scrisoarea primită în urmă cu câteva săptămâni de la fratele Pitt Popovici:

PILDA SMOCHINULUI
Text: Matei 24:32-35; Marcu 13:28-31; Luca 21:29-33
Verset de aur: Luca 21:33
Ideea centrală: Venirea Fiului Omului va fi însoțită de o serie de evenimente care pot fi
observate ușor de oameni.
Revenirea Domnului Isus și vremurile din urmă au suscitat un viu interes încă din
vremea Domnului Isus. Trebuie doar să ne amintim de preocupările ucenicilor privind
instaurarea Împărăției Mântuitorului și vremea sau momentul exact al venirii
Domnului. Atâta timp cât aceste aspecte ale istoriei finale nu cad în extrema escatologiei
reportericești în care este analizat fiecare detaliu și în care se fac estimări foarte rpecise,
acest lucru este normal. Însuși Domnul Isus le-a dat ucenicilor Săi câteva detalii
generale privind vremurile din urmă. Textul de astăzi este un bun exemplu al învățăturii
generale a Mântuitorului nostru despre acest subiect. În Evanghelii sunt folosite
imagini din realitatea imediată pentru a transmite adevăruri eterne.Pilda aceasta din
Luca ilustrează într-un mod extraordinar tensiunea dintre prezența împărăției lui
Dumnezeu și desăvârșirea ei viitoare. Ea redă foarte bine tensiunea dintre „deja/nu
încă”, un concept cunoscut de cercetătorii preocupați de evenimentele care au loc la
sfârșitul istoriei. Deși ea este activă, este deja prezentă sau foarte aproape.
Venirea Fiului Omului este un eveniment istoric cert care va fi precedat de o serie de
semne care îl vor anunța. Datoria noastr
ă, în calitate de copii ai lui Dumnezeu este să fim
noastră,
sensibili la realitățile istorice, așteptând cu bucurie și răbdare revenirea Mântuitorului.
Până atunci, menirea noastră este de a proclama Împărăția lui Dumnezeu. Curiozitatea
reportericească nu este neapărat sănătoasă pentru noi întrucât chemarea noastră este
aceea de a veghea în mod continuu din moment ce venirea Domnului este un lucru
neanunțat. Așteptările noastre influențează în mod decisiv felul în care trăim pe acest
pământ chemarea făcută de Domnul. Felul nostru de a tr
ăi trebuie să fie centrat pe ideea
trăi
că putem fi oricând în pragul încheierii istoriei umane și începutul unei noi vieți alături
de Domnul.
ţii:
Întrebări pentru discu
discuţii:
1. Din contextul imediat, mai putem observa și alte semne ale venirii Domnului?
2. Ce înseamn
”?
nu va trece neamul acesta până când se vor împlini aceste lucruri
înseamnăă ““nu
lucruri”?
3. Ce impact are supra ta faptul că Domnul va reveni în glorie?
4. Când privești lucrurile în lumina acestui adevăr, care ți se par cele mai
importante lucruri pe care trebuie să le faci acum?

“Dragă frate Bulica, iubit de Domnul Isus,
Har îmbelșugat să vă învăluie ca să vă puteți împlini înalta chemare divină!
Azi dimineață am citit Sfântul Cuvânt din Matei 16 și am văzut cum oamenii de acum
2000 de ani, cereau un semn ca și cei de astăzi și Domnul i-a mustrat cam aspru. Se pare că
și noi am putea fi mustrați pentru că nu prea cunoaștem semnele vremurilor. Suntem
prea împovărați, cu privirea în jos, la ale pământului, și nu ne dăm seama că timpul se
grăbește spre apus. Ar fi bine dacă am fi împovărați cu mântuirea altora. Civilizația
noastră, care se credea la apogeu, a suferit un naufragiu și noi ar trebui să salvăm ce se mai
poate salva, înainte de a fi prea târziu. Sunt moș bătrân, în al 97-lea an, dar Domnul mi-a
păstrat gândirea și memoria, slavă Lui! Și nu sunt pesimist ci realist! Îmi dau seama că în
curând, se va instaura globalismul. Văd că se pregătesc materialele pentru înfierbântarea
cuptorului de șapte ori, pe timp de șapte ani, pentru preaiubiții copii ai Domnului. Vor fi
vremi de grea încercare, cum n-au mai fost. Eu mă cutremur! Vi se va cere să renunțați la
cetățenia cerească ca să o aveți pe cea pământească pe frunte. De altfel, veți fi îmbiați cu
harul martirajului, cum spunea Apostolul Pavel filipenilor. Nu știu câți au murit
împreună cu Cristos Domnul ca să fie și biruitori cu El, dar nu mă îndoiesc că vor fi eroi, și
poate chiar dintre cei mai nebăgați în seamă azi.
Răspunsul la întrebarea: cine va fi omul fărădelegii, înzestrat cu forțe draconice,
nu îl știu. Dar după instruirea de a fi fără milă, presupun ca va fi unul din seminția celor ce
l-au cumpărat pe Iosif și l-au dus în Egipt. Ei și-au luat numele asemănător cu al
Domnului Isus, doar o literă nu are ambele brațe în sus, ci are numai un braț, celălalt e
rupt. Rămâne să se arate. Eu semnalez ca să vedeți cât de aproape suntem de împlinirea
Apocalipsei și cum, cei mai mulți străjeri nu semnalează poporului. Fiți gata! Când pe cer
vedem nori negri știm că vine furtuna și cei de la timpul probabil, o anunță. Noi de ce
tăcem? Oare e prea mult de când ni s-a spus nu timpul probabil ci timpul sigur? Matei 24;
2 Tesaloniceni 2. Națiunile se aliniază spre Armaghedon. Până și SUA ține isonul celor
cărora le va putrezi limba în gură și ochii în orbite, conform cu Zaharia 14:12. Pe vremea lui
Zaharia nu se știa nimic de așa ceva, de armele moderne de azi. Va fi ceva nespus de
grozav. Nu e spusa mea, ci înștiințarea divină și eu o cred. Evenimentele întăresc credința
mea. Toate dovedesc că Biblia e adevărată. Eu de departe vă strig să vă alipiți în totul
de Domnul
Domnul!! Bizuiți-vă pe Domnul toți ai Lui în orice fel, căci prin El au biruința câți se
bizuiesc pe El. În glorioasa Lui slujire, Petru Popovici”

La
Multi
Ani!

Icoana Despău
Andreea Icobescu
Veronica Șerban
Elena Tuțac
Anglea Botscheller
Gheorghe Isac
Ioan Manciu
Ana Morar
Doru Racovicean
Florin Dance

19.04
19.04
19.04
19.04
21.04
21.04
21.04
21.04
21.04
22.04

Daniel Icobescu Jr.
22.04
Ioan Lazăr
22.04
Maria Păcurar
22.04
Iosif Benko
23.04
Georgiana Mariescu
23.04
Ciprian Nastacă
23.04
Teodora Barbut-Lazăr
24.04
Elena Iacoban
25.04
Lidia Ile
25.04
Vasilica Petrescu
25.04

