Anunțuri
Întâlnire prezbiteri & diaconi - luni,
27 aprilie, ora 18:30.
ntâlniri
Î nt
â lniri "credin ț a și p ro fe s ia"
pentru asistenți medicali, la Centrul
“Areop a gus”. Centrul “Areopa g us”
nouăă serie "Credința și
lansează o nou
profesia", în fiecare miercuri, orele
1 9. 0 0, la s e diul centrului (Ca l ea
pân
ână
Martirilor, nr. 104). Din 29 aprilie p
mai,, îînt
în 27 mai
ntâlnirile se vor adresa în
s pecial a s i sten ț i l or m edical i care
doresc ssăă aprofundeze relațțiia dintre
tină.
profesia lor și credința creștin
ă. Cei care
doresc ssăă participee,, sunt rugați ssăă se
înscrie la educatie@areopagus.ro
Ziua Mamei - duminică, 17 mai, în
cadrul serviciului divin de seară. Tot
atunci va cânta și Corul copiilor.
nă.
Logodn
ă. Sâmbătă, 26 aprilie, a avut
loc logodna Emanuelei Telescu cu
Simon Icobescu.
Deces. A trecut în veșnicie sora Rodica
Ursachi. Înmormântarea a avut loc
săptămâna trecută. Dumnezeu să aline
suferința celor rămași în urmă.

TU DECIZI UNDE MERG
BANII TĂI!
Dacă doriți să direcționați 2% din
impozitul pe venit bisericii noastre, vvăă
ompletaţi declarația 230 și
rugăm să ccompletaţi
împuternicirea atașată acesteia (le găsiți
la standul de cărți) și să le predați la
biserică. Data limită de predare: 17
mai. Vă mulțumim !

Motive de rugăciune
Pentru toți cei care se confruntă cu

Pentru
probleme de sănătate, pentru ca
Dumnezeu să le aducă vindecare.
Pentru fratele pastor Petru Bulica și

Pentru
corurile bărbătești reunite ale
bisericilor baptiste care în această
seară vor sluji la Biserica Baptistă Deva.
Pentru toți misionarii care fac lucrarea

Pentru
Domnului în întreaga lume, pentru ca
Dumnezeu să le dea curaj și izbândă în
propovăduirea Cuvântului.
Pentru cei care urmăresc serviciile

Pentru
bisericii noastre pe Internet.

Rugăciune pentru familii
1. Grosu Dumitru
2. Groza Cristine, Florin
3. Groza Maria
ăvescu Daniel, Vanita
4. Groz
Grozăvescu
5. Grunzac Alexandra
6. Guianu Loredana, Denisa
7. Guiu Lenuța, Teodor
8. Gurgulescu Sevilla
9. Hadți-Pop Ioan, Monica
10.Hațegan Aurora, Ioan
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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

11. Hendl Snejana
12. Henz Ana
13. Hergane Cornel
14. Herman Viorel, Dana, Laura
15. Hernea Alexandru, Michaela
16. Hobafcovici Andrei
17. Horvath-Damian Viorica, Irena
18. Hudulin Sanda
19. Humita Mariana
20.Iacob Balmez Alina, Felician

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

19:00-21:00
Joi seara
19:00-20:30

Rugăciune: Daniel Scornea
S
tudiu biblic: Gabriel Berce
Studiu
Serviciu divin:
Cor
ări copii
Cor,, binecuvânt
binecuvântări
Predic
ă: pastor Petru Bulica
Predică:
Serviciu divin
divin::
Grup închinare, Corul Liceului Baptist
Predic
ă: pastor Iuliu Centea
Predică:
L
audă & închinare
Laudă
țac
Predică: pastor Samy Tu
Tuțac
Rug
ăciune
Rugăciune
Fanfară
Rugăciune familii
ărug
Predică: pastor Ioan Bugn
Bugnărug

PILDA ROBULUI VEGHETOR
Text: Marcu 13:32-37, Luca 12:35-40
Verset de aur: Marcu 13:33
IDEEA CENTRALĂ: Nu cunoaștem cu exactitate ceasul revenirii Domnului Isus, dar
cunoaștem cu precizie modul în care El așteaptă să Îl așteptăm, fiind veghetori,
rugându-ne și slujindu-I cu credincioșie.
Prin intermediul pildei robului veghetor, Domnul IIsus
sus ne încurajează să fim veghetori,
să fim vigilenți, întrucât nu cunoaștem ceasul în care El se va întoarce pentru a ne lua cu
Sine în slavă. Să remarcăm că nu este vorba despre o veghere caracterizată de
inactivitate, de abandonarea responsbilităților pe care trebuie să le asumăm în
ă(Pilda smochinului), Domnul Isus
a anterioar
contextul vieții de aici. Dacă în parabol
parabola
anterioară(Pilda
își încurajează ucenicii să vegeheze, urmărind cu atenție semnele vremurilor, pilda
robului veghetor ne Indică faptul că este vorba de o veghere caracterizată de slujire.
Asemenea stăpânului care atunci când pleacă pentru o vreme „în altă țară”le distribuie
robilor săi sarcini (lucrări) specifice, El se așteaptă ca în intervalul de timp cuprins între
prima și a doua Sa venire, noi, robii Săi să slujim cu devotament, conform
responsabilităților încredințate fiecăruia. Așadar, așteptarea Lui de la noi, este ca
așteptarea noastră să fie caracterizată de credincioșie, iar în ceea ce privește momentul
revenirii Sale, El se așteaptă să ne găsească veghind și slujind. De asmenea, El asociază
vegherea cu rugăciunea (v.33: „Luați seama, vegheați și rugați-vă ...”).
APLICAȚII:
1.IMPORTANȚA UNEI ÎNȚELEGERI CORECTE A CONCEPTELOR DE AȘTEPTARE A
REVENIRII DOMNULUI ȘI DE VEGHERE
De-a lungul anilor, au ex
istat oameni care au abuzat aceată învățătură a Domnului Isus.
existat
De pildă, imediat după ce Isus s-a înălțat la cer, îngerii lui Dumnezeu au fost nevoiți să le
reaminteacă pământenilor că nu trebuie să rămână cu ochii pironiți la cer, că realmente
Domnul Isus va reveni la noi, dar până atunci, noi, cei rămași pe pământ avem o misiune
pe care El ne-a încredințat-o și pe care noi trebuie să o transpunem în practică (vezi
Faptele Apostolilor 1:1-11). Doar câțiva ani mai târziu, apostolul Pavel s-a văzut nevoit să
le scrie credincioșilor din Tesalonic și să sancționeze comportamentul unor oameni,
care sub pretextul faptului că Îl așteptau pe Isus să se întoarcă își abandonaseră slujbele
și abdicaseră de la responsabilitățile care le reveneau în dimensiunea imediată a vieții.
Pe de altă parte, trebuie sancționată și cealaltă extremă, constituită din cei care trăiesc ca
și cum totul s-ar consuma aici și acum. Pavel îi catloghează pe cei care revendică pentru
-ar epuiza aici, ca fiind
ei calitatea de creștini, dar care trăiesc ca și cum totul ss-ar
„cei mai nenorociți dintre oameni.”.

2.IMPORTANȚA VIEȚII DE RUGĂCIUNE
Vegherea este asociată cu rugăciunea, pentru că omul care interpretează corect semnele
vremurilor și importanța misiunii care ne revine în calitate de „robi ai lui Hristos” își
înțelege dependența deplină de Domnul și de resursele spirituale pe care numai El le
poate insera în viața noastră (vezi Luca 21:36).
3.IMPORTANȚA SLUJIRII
Alături de salvare, slujirea este a doua temă majoră vizibilă pe paginile Scripturii și în
viața oamenilor lui Dumnezeu. În loc să umplem spațiul de timp pe care Dumnezeu ni-l
pune la dispoziție cu speculații legate de ceasul revenirii Sale, se cuvine să îl umplem cu
slujire. E ceea ce Hristos le-a sugerat ucenicilor Săi, chiar înainte de înălțare (vezi Faptele
Apostolilor 1:1-11). E posibil ca unii dintre noi să trebuiască să înfruntăm ironia unor
oameni care ne vor batjocori, spunându-ne că au trecut totuși două mii de ani, din
momentul înălțării Domnului Isus, că promisiunea revenirii Sale pare a fi un basm, un
mit fără speranțe de înfăptuire. Să le replicăm acestor oameni, apelând la replica pe care
Apostolul Petru le-a oferit-o contemporanilor săi, cum că :„Domnul nu întârzie în
împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește
ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință”(2 Petru 3:9). Și apoi să căutăm să
fructificăm acest spațiu haaric, pe care Dumnezeu continuă să-l ofere umanități,
sus. E slujba împăcării pe care El
căutând să conducem cât mai multe suflete la Domnul IIsus.
Însuși ne-a încredințat-o pentru acest interval de timp.
4.IMPORTANȚA UNEI CREDINȚE FERME ÎN EVENIMENTUL REVENIRII
DOMNULUI
Primii creștini au crezut cu ardoare în realitatea revenirii Domnului. Ei se așteptau ca
evenimentu
evenimentull să se producă oricând, în orice zi, motiv pentru care zilnic se salutau unii pe
alții, spunându-și: MARANATA
MARANATA,, adică Domnul nostru vine
vine!! (1 Corinteni 16:22). Iar
credința în Hristos, în identitatea Lui divină, în calitate Lui de Domn și Mântuitor, în
promisiunea revenirii Sale este cea care s-ar cuveni să ne confere și nouă motivația de a
interpreta partitura vieții, conform prescripției Apostolului Petru: „așteptând și grăbind
”(2 Petru 3:12).
venirea zilei lui Dumnezeu
Dumnezeu”(2

La
Multi
Ani!

Maria Kolleth
Maria Manciu
Petru Toma
ăprărescu
Mihaela C
Căprărescu
Elena Dronca
Ion Jebeleanu
Alexandra Lup
Daciana Șerban
Gheorghe Bandrabur
Viorica Bodnaru
Ioana Greucean

26.04
26.04
26.04
27.04
27.04
27.04
27.04
27.04
28.04
28.04
28.04

Lidia Muntean
28.04
Mărioara Cornea
29.04
Szilvia Nicolici
29.04
Lenuța Turcan
29.04
Constantin Băbiceanu
30.04
Paul Cioloca
30.04
Elena Merț
30.04
Nicolae Micicoi
01.05
Ionel Surducan
01.05
Elisabeta Motrescu 02.05
Alexandru Roman
02.05

