Anunțuri
Întâlniri comitet. 8 iunie - departamente;
15 iunie - prezbiteri & diaconi; 22 iunie prezbiteri & audiere candidați botez și noi
membri veniți prin transfer; 29 iunie departamente.
 Întâlnirea tinerilor din Comunitatea
Întâln
Baptistă din Timișoara. Sâmbătă, 13
iunie, ora 10:00, la Biserica Baptistă
“Betania” din Timișoara, va avea loc
întâlnirea tineril o r din Comunitate a
Baptistă
tă Timișoara. Tema: Unde să stau ca
Baptis
să nu stau degeaba. Invitat: Vlad Crâsnic
(Ravi Zacharias Ministries Romania).
 Nuntă Moise Popa & Alina Ciurean Nunt
sâmbătă, 13 iunie, ora 15:00, Betel.
 Binecuvântări
iunie,, ora 11:00.
Binecuvânt
ări - 14 iunie
 Colectă pentru Tabăra Brădățel - 14
Col
iunie, în cadrul serviciului de seară.
 Curs de cateheză. Cei care doresc să se
Curs
boteze sau să afle mai mult despre credința
creștină, sunt invitați la cursul de cateheză
care are loc în fiecare duminică, la ora 9:00.
Întâlnire coordonatori rugăciune. Frații
care coordoneazzăă rugăciunea în sanctuar și
la grupe sunt invitați luni, 8 iunie, ora 18:00,
la o întâlnire de planificare, organizare și
sf ătuire pentru o lucrare mai bună.

Rugăciune pentru familii
1. Kolleth Maria
2. Krauzer Otilia
3. Kun Tiberiu
4. Laitin Icoana & Petru
5. Lajos Claudia
6. Lala Cristian & Daniela
ăr Dimitrie
7. Laz
Lazăr
8. Lazăr Ioan & I. Cornelia
9. Lazăr Iuliana
10. Lazăr Maria
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 Curs de pregătire în vederea căsătoriei.
C
Toți cei care se vor căsători anul acesta și nu
au participat încă la acest curs, sunt invitați
vineri, 12 iunie, ora 19:00.
Deces. A trecut la Domnul fratele Ioan
So c aciu. Î nmor m ân t ar e a a avut l oc
săptămâna trecută. Dumnezeu să mângâie
familia îndoliată.
Deces. A trecut la Domnul fratele Dimitrie
Dîrnu. Înmormântarea va avea loc astăzi la
ora 13:00, la Cimitirul de pe Rusu Șirianu.
Dumnezeu să mângâie familia îndoliată.

Noua conducere a Uniunii
știne Baptiste
Bisericilor Cre
Creștine
d
ânia
in Rom
din
România
Viorel Iuga - Președinte
Otniel Bunaciu - Vicepreședinte
Paul Negru
Negruțț - Vicepreședinte
țac - Vicepreședinte
Samy Tu
Tuțac
Nelu Ardelean - Secretar General
Ilie Milutin - Secretar General Adjunct

Motive de rugăciune
 noua conducere a Uniunii Baptiste pentru
ccălăuzire.
ălăuzire.
fruntăă cu probleme
 persoanele care se confrunt
de sănătate: Călin, Maria Ienei.
 elevii care își dau examenul de bacalaureat
flăă în sesiune.
și studenții care se afl
111.
1. Lazăr Elena & Sabin
12. Lela Cristina, Hortensia
13. Lele Alin & Alina
14. Lelea Violeta & Petru
15. Leucuța Floare
16. Ligner-Aladar Vasile
17. Linguraru Valeria
18. Litavecz Eliza
19.Liuba Maria
20.Lorea Eugen
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Duminică dimineața
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-12:30

Duminică seara
18:00-20:00
Marți, seară de tineret
19:00-21:00
Joi seara
19:00-20:30

Rugăciune: Avram Moisa
ărug
Studiu biblic: pastor Ioan Bugn
Bugnărug
Serviciu divin:
Cor
ă: pastor Petru Bulica
Predic
Predică:
Cina Domnului
Serviciu divin:
Grup închinare, programul tinerilor
ă: pastor Samy Tu
Predic
țac
Predică:
Tuțac
Laud
Laudăă & închinare
Predică: pastor Samy Tu
țac
Tuțac
ăciune: Cristian Caracoancea
Rug
Rugăciune:
Serviciu divin
divin::
anfară
F
Fanfară
ăciune pentru familii
ărug
Rug
Rugăciune
familii:: pastor Ioan Bugn
Bugnărug
ă: pastor Samy Tu
Predic
țac
Predică:
Tuțac

CEI DOI DATORNICI
Text: Luca 7:36-50
– aceasta este o parabolă juridică, care are o extensie în versetele 44-46

- Isus este un profet pentru că știe ce se întâmplă în inima fariseului și în sufletul
femeii păcătoase
– fariseul crede că este curat, iar femeia păcătoasă, pe când el este neglijent, iar
femeia este iertată
– Isus le spune o parabolă despre iertare; Dumnezeu iartă fără plată, iar cel iertat
iubește mult
– recunoștința nu este automată

– iertarea este o eliberare

– această parabolă exprimă harul și bunătatea lui Dumnezeu

– putem vedea în contextul acestei parabole asocierea lui Isus cu păcătoșii, deși
era în casa unui fariseu

– cămătarul îl reprezintă pe Dumnezeu, iar datoriile sunt păcatele, iertarea
datoriilor este iertarea păcatelor; femeia corespunde celui cu datoria mai mare,
iar Simon celui cu datoria mai mică

– fariseul nu era obligat să-i spele picioarele lui Isus, să-l ungă cu ulei, și să-l
salute cu un sărut, dar putea să-i pună la îndemână lui Isus apă să-și spele
picioarele; dacă l-ar fi sărutat ar fi arătat respect și umilință

– o parabolă care se termină cu o întrebare: „Care dintre ei îl va iubi mai mult?“
– răspunsul este evident, dar atunci când îl dă, Simon oferă o nouă pistă de
discuție în care el devine subiectul principal analizat de Isus

– a-i unge picioarele lui Isus, a i le săruta, și a le șterge cu părul capului pune
audiența într-o situație foarte inconfortabilă; aceste fapte ale unei femei față de
un bărbat sunt extreme

– faptele lui Simon sunt comparate cu ale femeii; el nu s-a îngrijit de Isus, pe când
ea a fost extravagantă în dragostea ei față de el

– despletirea părului în public era atât un act seducător, cât și unul care arată
devotament, jale

– iertarea este sursa dragostei acestei femei; pentru că i s-a iertat mult, iubește
mult

– pentru farisei, adesea luarea mesei era o ocazie pentru studiu cu alții pe care îi
considerau puri; faptul că Isus o lasă pe femeia păcătoasă să-l atingă provoacă
indignare pentru fariseu

[Notițe adaptate după studiul lui Snodgrass, Kline R.. Stories with Intent,

– un dinar era echivalentul unei zile de lucru pentru un lucrător
– Isus a mai fost invitat și cu alte ocazii de către farisei să mănânce împreună
(Luca 11.37; 14.1)

A Comprehensive Guide to the Parables of Jesus. Grand Rapids: Eerdmans,
2008.]
Ion Vuvrea

07.06

Claudia Lajos

10.06

– faptul că femeia avea la ea mirul ea a venit cu intenția de a-l unge pe Isus;
identitatea ei ne este necunoscută, știm că era o femeie păcătoasă

Bosilca Bușe

08.06

Avram Moisa

10.06

Ion Moț

08.06

Maria Sas

10.06

– femeia plânge și lacrimile ei îi stropesc picioarele lui Isus; acest fapt face ca
părul despletit și sărutarea picioarelor lui Isus să fie înțelese în contextul jalei și
devotamentului

Rareș Bleotu

09.06

Laviniu Vidican

10.06

– pentru că Isus îi permite femeii să facă aceste lucruri, el, în ochii fariseului
Simon, nu poate fi un profet; pentru Isus sfințenia este mai puternică și
mai contagioasă decât pângărirea

Nastacăă
Claudia Nastac

09.06

Amina Cor

11.06

Lavinia Pascu

09.06

Daniel Bejinar

12.06

Stelică Piciarcă

09.06

Radmila Bengulescu

13.06

Adelina Timofte

09.06

Emanuela Lela

13.06

Daniela Iancu

10.06

La
Multi
Ani!

