Anunțuri

Motive de rugăciune


Logodnă. Ieri a avut loc logodna Laurei
Logodnă.
Herman cu Alexandru Bahnean. Dorim
ca Dumnezeu să-i binecuvinteze.
Întâlnirea de rugăciune a surorilor:
14 septembrie, ora 18:00, Biserica Betel.
 Întâlnirea celor care conduc ora de
rugăciune în sanctuar și la clase:
miercuri, 16 septembrie, ora 19:00.
Repetițiile corului se reiau începând
de miercuri, 16 septembrie, ora 18:30.
ă, 27
Binecuvântări copii: duminic
duminică,
septembrie, ora 11:00.
Evanghelizare 4 octombrie, ora
18:00. Invitat: Mihai Sârbu.
Rugăciune pentru studenți: 4
octombrie, în cadrul serviciului divin
de seară.
 Conferinț
ă rugăciune cu pastorul
Conferință
Clyde Hodson! 21 - 24 octombrie 2015.
ă. Cei care doresc să se
 Curs de catehez
cateheză.
boteze sau să afle mai multe despre
credința creștină, sunt invitați la cursul
de cateheză care se desfășoară în fiecare
duminică, ora 9:00, la Biserica Betel.

botezul nou-testamental care va avea

botezul
loc astăzi la ora 16:00, la Biserica
Baptistă din Nițchidorf și pentru fr.
pastor Petru Bulica, care va predica.
persoanele care se confruntă cu
probleme de sănătate: Anita, Daniela
Andronache, Gina Bulica,
Călin,
Cristian
ântuire și
Cristian,, Mihai Chi
Chișș (m
(mântuire
vindecare)
,Dorina Ciupa, Mihaela
vindecare),Dorina
C
ăprărescu, Ligia Dega
Căprărescu,
Dega,, Nela Grek
Grek,,
Ilie, Mariana, Nicolae, Flori Radomir,
Simona, Lia Sf
ârcoci, Veronica
Sfârcoci,
Veronica.. Vă
invităm în fiecare joi și la o zi de pos
postt
pentru aceste persoane.
echipa de medici și studenți din
AMCR, care se afl
aflăă în misiune la
Negrești, Vaslui.
tinerii bisericii noastre, plecați în

tinerii
misiune al
ături de Corul Continental.
alături
rupul aflat în misiune în Kalahari,
g
grupul
ție spirituală și
Namibia, pentru protec
protecție
fizică, unitatea ehipei, unitate cu
echipa din baza de misiune, călăuzire
în a vorbi oamenilor, dragoste în tot
ceea ce fac.

Rugăciune pentru familii
1. PAUNOVICI Doriana, Gabriel
2. PAVEL Eugenia, Petric
Petricăă
3. PERNEAC Gheorghe, Gheorghița
4. PETCU Dochia
5. PETRESCU Maria, Timotei
6. PETRESCU Vasilica
7. PETRICĂ Ana
8. PETRUȘ Estera, Vasile
9. PETRUȘ Carmel
PETRUȚ Damaris, Eunice
10.
10.PETRUȚ
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Duminică dimineața
09:00-09:50
10:00-11:00
11:10-12:30
Duminică seara
18:00-20:00
Joi seara

111.PICIARCĂ
1.PICIARCĂ Ioana, Stelică, Oana, Andreea
112.
2. PITU Mărioara
113.
3. PLĂMADĂ Arcadie, Lilica
114.
4. PLEȘA Ciprian, Ligia
115.
5. PLESA Margareta
116.
6. POBEGA Ioan, Viorica, Andrei
117.
7. POGAN Lenuța
118.
8. POP Ion, Niculina
19
19.. POP Angelica, Vasile
20
20.. POP Cristina
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19:00-20:30

Rugăciune: Avram Moisa
S
tudiu biblic: pastor Petru Bulica
Studiu
Serviciu divin:
Cor, fanfară
țac
Predic
ă: pastor Samy Tu
Predică:
Tuțac
Serviciu divin:
Cor, rug
ăciune pentru elevi
rugăciune
Predic
ă: pastor Ed Bulkly
Predică:
ătălău
Rug
ăciune: Ovidiu P
Rugăciune:
Pătălău
Serviciu divin
divin::
Fa
nfară
Fanfară
Rugăciune pentru familii: pastor Ioan Bugnărug
Predică: pastor Alexandru Neagoe

PILDA POLILOR
Luca 19: 11-27
Ideea centrală:
Impărăția lui Dumnezeu nu se realizează așa cum așteaptă unii deoarece natura
Împărției este stabilită de Dumnezeu. Din acest motiv realizarea Împărăția este
întâmpinată cu opoziție de cei care nu înțeleg. Dumnezeu încredințează slujitorilor să
daruri si resurse cu scopul ca aceștia să le învestească și să aducă beneficii. Credincioșia
în slujire implică și o dedicare în a pune la lucru ceea ce Dumnezeu a încredințat celor
care îi slujesc pentru lărgi Împărăția.
ţii contextuale și exegetice:
Explica
Explicaţii
Textul precede intrarea Domnului Isus în Ierusalim. Mulți dintre cei care au participat
la acel eveniment ar fi înțeles ccăă Isus va fi noul lor rege. El le comunică prin această pildă
că venirea sa nu este să ocupe un tron ci să câștige o Împărăție. Urmașilor săi le
încredințează resurse pe care le pot folosi pentru ca atunci când se va întoarce ca să
realizeze Împărăția să-i implice pe cei care au fost loiali în conducerea acesteia.
Pentru a introduce tema regală autorul remarcă faptul că întâmplarea are loc când erau
aproape de Ierusalim desi acesta se află la 25 de km de Ierihon și este așezat pe un deal de
aproximativ 600 m. Faptul că Isus este rege va fi recunoscut în Ierusalim care era cetatea
regelui David și care se afla în acel moment sub ocupația romană cucerit fiind de Irod cel
Mare.
Venirea Împărției lui Dumnezeu era o temă discutată deoarece evreii doreau eliberarea.
În acest sens ei aveau și anumite așteptări față de modul în care această Împărăție urma
să se realizeze. În discursul și acțiunile Sale Domnul Isus se distanțează Isus de aceste
așteptări și luca înregistrează atitudinea Mântuitorului. Această atitudine a fost
înțeleasă de unii interpreți că ar comunica înțelegerea că venirea Împărăției este
întârziată dar vedem că de fapt Domnul Isus accentuează de fapt modul în care urmașii
și slujitorii săi trebuie să se comporte având în vedere că Împărăția este pe cale să se
realizeze.
Atenția se mută în continuare asupra modului în care slujitorii s-au achitat de datorie și
au slujit stăpânul plecat să își ia împărăția. Deși fiecare a primit aceiași sumă de bani, cei
trei care sunt prezentați că dau socoteală au rezultate diferite. Problema nu a fost în
diferența dintre cât a câștigat primul sau al doilea ci în atitudinea celui de-al treilea care
nu a învestit ceea ce a primit.

Vedem aici că la întoarcerea stăpânului acesta îi evaluează pe baza declarațiilor lor.
Standardul nu este unul impus ci este rezultatul atitudinii și comportamentului celui
care a primit darul.
Aplicații / considerente misiologice:
V11 ei credeau ccăă Împărăția lui Dumnezeu are să se arate de îndată. Mulți își închipuie că
știu cum și când are să se arate Împărăția lui Dumnezeu. Unii fac din aceasta o cauză
politică, socială sau economică. Alții încearcă să prezică momentul împlinirii
Împărăției. Domnul Isus ne spune că Împărăția sa nu este din lumea aceasta, este o
împărăție care a fost inaugurată de el și va veni dar nu este treaba noastră să știm când.
V14 nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Oamenilor nu le place domnia lui
Hristos si refuză să îl accepte.
V16 celui ce are i se va da. Atitudinea cu care ne implicăm în lucrarea Împărăției este
importantă și va fi răsplătită.
Întrebări pentru discuții:
1. Cum înțelegem astăzi prezența Împărăției lui Dumnezeu în lume și împlinirea
acesteia?
2. Cum descoperim darurile și încredințările pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru a sluji
cauza Evangheliei și a împărăției?
3. În ce mod putem să slujim în mod permanent punând astfel în lucru talantul pe care
Dumnezeu ni l-a dat?

Olimpia Mirela Budea
Maria Condrea
Petre Stanoievici
Victoria Lavinia Popa
Debora Costea
ăr
Teodor Sabin Laz
Lazăr
Doriana Paunovici
Sorin Traian Rauca
Monica Rediș
Maria Stoian
Gavril Buha

13.09.
13.09
13.09
14.09
15.09
15.09
15.09
15.09
15.09
15.09
16.09

Mădălina Mureșan
Marinel Tartău
Radu Buculei
Ionel Mara
Claudiu Oanț
Sebastian Cristian Reșinar
Mihaela Ecaterina Sârbu
Aurel Sfârcoci
Veronica Tudoran
Vilica Dumitrescu
Augustin Petric

16.09
16.09
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09
18.09
19.09

La
Multi
Ani!

