Anunțuri

Motive de rugăciune

Pregătire
 Pregătire studiu biblic și rugăciune.
Miercuri, 23 septembrie, orele 18-21, se va
ășura un curs de preg
ătire intensiv
desf
desfășura
pregătire
intensivăă în
domeniul studiului biblic și uceniciei, cu
pastorul Antti Ronkainen din Finlanda.
Sunt așteptați toți cei implicați activ (sau cei
ce vor ssăă se implice mai mult) în clasele de
școal
școalăă duminical
duminicalăă sau în lucrarea de
ăm punctualitate, pentru
ucenicie. Rug
Rugăm
ășurarea bun
desf
desfășurarea
bunăă a cursului.
Șoala
 Șoala de rugăciune: 23 septembrie, ora
18:00.
 Binecuvânt
ări copii: 27 septembrie
Binecuvântări
septembrie..
Evanghelizare
 Evanghelizare 4 octombrie, ora 18:00.
Invitat: pastor Mihai Sârbu
Sârbu..
Rugăciune pentru studenți: 4 octombrie,

Rugăciune
în cadrul serviciului divin de seară.
Ziua
 Ziua Mulțumirii - 11 o ctombrie.
Conferinț
ă rugăciune cu pastorul Clyde
Conferință
Hodson: 21 - 24 octombrie 2015.
Curs de catehez
ă. Cei care doresc să se

Curs
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.

fanfara bisericii noastre, care în această

fanfara
duminică slujește la bisericile din
Gurahonț, Buteni și Sebiș.
 persoanele care se confruntă cu
probleme de sănătate: Anita, Daniela
ălin, Cristian
Andronache, Gina Bulica, C
Călin,
Cristian,,
Mihai Chi
ș, Radu Creangă, Dorina Ciupa,
Chiș,
Mihaela Căprărescu, Ligia Dega
Dega,, Nela
Grek, Ilie, Mariana, Nicolae, Flori
Radomir, Simona, Lia Sf
ârcoci, Veronica
Sfârcoci,
Veronica..
V
Văă invităm în fiecare joi și la o zi de post
pentru aceste persoane
rupul aflat în misiune în Kalahari,
g
grupul
ție spiritual
Namibia, pentru protec
protecție
spiritualăă și
fizică, unitatea ehipei, unitate cu echipa
din baza de misiune, călăuzire în a vorbi
oamenilor, dragoste în tot ceea ce fac.
 elevii care au început un nou an școlar, ca
Dumnezeu să le fie alături, să le dea
înțelepciune și putere de muncă și să-i
binecuvinteze cu un mod de trăire curată;
cadrele didactice, ca Dumnezeu să le
dăruiască înțelepciune, dragoste și dăruire
pentru copiii pe care îi vor călăuzi în noul
an școlar.
cei care urm

ăresc serviciile bisericii
cei
urmăresc
noastre pe Internet.

Rugăciune pentru familii
1. POP Daniela
2. POP Marin
3. POP Natalia
4. POP Valeriu
5. POPA Dorina
6. POPA Ioan
7. POPA Lelita, Mihai
8. POPA Margareta
9. POPA Alina, Moise
10.POPA Mihaela, Radu
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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

11. POPA Victoria
12. POPESCU Adrian
13. POPESCU Daniel
14. POPESCU Elena
15. POPESCU Samson, Steluța
16.POPESCU Todor
ăr
17. POPIȚI Laz
Lazăr
18.PORU Ioan
19. PREDUȚ Erika Adelheit
20. PREJBAN Ioan, Lucreția
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19:00-20:30

Rugăciune: Doru Racovicean
S
ă
tudiu biblic: Nelu Ciobot
Studiu
Ciobotă
Serviciu divin:
Cor
Predic
ă: pastor Alexandru Neagoe
Predică:
Serviciu divin:
Grup închinare, cor
Predic
ă: pastor Emil Bartoș
Predică:
Rug
ăciune: Radu Popa
Rugăciune:
Serviciu divin
divin::
Fa
nfară
Fanfară
Mărturie: Jeff Lavenda
Mesaj: pastor John Corin Izvenariu
ărug
Rugăciune familii: pastor Ioan Bugn
Bugnărug

PRESCHIMBAREA APEI ÎN VIN
Ioan 2: 1-12

Aceasta este ilustrată prin banchetul nunții așa cum Domnul Isus va afirma ulterior și așa
ştirilor preg
cum a fost profețită în Isaia 25:6 Domnul o
ăteşte tuturor popoarelor pe
oştirilor
pregăteşte
muntele acesta, un osp
ăţ de bucate gustoase, un osp
ăţ de vinuri vechi, de bucate
ospăţ
ospăţ
miezoase, pline de m
ăduvă, de vinuri vechi şi limpezite
măduvă,
Aplicații / considerente misiologice:

Ideea centrală:
Prima minune pe care o face Domnul Isus este la nunta din Cana unde tranformă apa în
vin. Acesta este momentul sau ceasul cum afirmă Mântuitorul începutului slujirii sale
care va duce mai târziu la cruce și după alte trei zile la înviere. Transformarea apei în vin
demonstrează nu numai puterea lui Isus ca Fiu al lui Dumnezeu ci și faptul că El aduce
noul legământ care este superior celui vechi (vezi Ioan 1:17). De asemenea anticipează
probabil și sărbătoarea Cinei Domnului pe care Mântuitorul a instaurat-o pentru
urmașii săi.
ţii contextuale și exegetice:
Explica
Explicaţii
Aceast
Aceastăă primă minune are un context interesant deoarece rămânerea fără vin cu ocazia
banchetului este o situație improbabilă în mod normal deoarece, de obicei, gazdele știu
câți invitați au și pot planifica masa. Faptul că mama lui Isus vine și îi spune acestuia că
nu mai au vin la nuntă poate genera opinia că ea simte o anumită responsabilitate
pentru situația creată, motiv pentru care împărtășește nevoia cu Isus neștiind neapărat
că el va face o minune.
În Evanghelie, ceasul se referă de obicei la moartea și apoi glorificarea lui Isus dar în
această instanță espre improbabil acest sens. Practic Domnul Isus îi comunică mamei
sale că timpul implicării Sale în Împărăție este determinat numai de Tatăl și ea nu are
acces la această decizie.
Cantitatea mare de apa transformată în vin cât și calitatea vinului devin o sursă de
mirare dar și de ironie pentru mire care nu cunoaștea situația. Evanghelistul Ioan
folosește momentul pentru a scoate în evidența calitatea minunii lui Isus precum și
demonstrarea puterii Sale. Evanghelistul afirmă că astfel Isus și-a arătat slava și ucenicii
Lui au crezut în El.
Apa din vasele respective era folosită pentru ritualul spălării. Într-un sens apa
reprezintă vechea ordine. Transformând apa în vin Domnul Isus propune și
inaugurează o nouă rânduială.

Prezența lui Isus aduce transformare și schimbare. Puterea lui Isus se manifest
manifestăă acolo
unde este nevoie și când cei care sunt cu el sunt gata să îl urmeze.
Lumea în care trăim are nevoie de o rânduială nouă și Dumnezeu a pregătit o Împărăție
care reflectă scopul său pentru lume. Venirea Domnului Isus este o demonstrație a
interesului lui Dumnezeu deoarece Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi.
Slava lui Dumnezeu se arată ori de câte ori semnele Împărăției devin vizibile pentru
lumea din jur. Creștinii sunt chemați să fie mijlocitori ai acestor semne prin viețile lor de
credință.
Întrebări pentru discuții:
1. Ce înseamnă astăzi că puterea lui Dumnezeu este la lucru în manifestarea Împărăției
Sale în lume?
2. Cum putem cunoaște când Domnul Isus ne cheamă să facem ceva specific pentru a
arăta puterea Sa în lume?
3. Care este legătura dintre arătarea slavei lui Dumnezeu și credință astăzi? Avem
exemple la care putem să facem referire?

Daniel Melciu
Ramona Miu
Petru Murariu
Cristian Morn
ăilă
Mornăilă
Elena Popescu
Radu Tudor Albu
Ion Mircea Palade
Ionuț Pușcașu
Ioan Rediș Sr.
Ana Zarea
Maria Alecsei

20.09
20.09
20.09
21.09
21.09
22.09
22.09
22.09
22.09
22.09
23.09

Sara Dehelean
V. Maria Mureșan
Amelian Pastor
Nina Bodale
Matei Jurcuț
Loredana Adina Pătălău
Adina Elena Filigeanu
Camelia Stiglbauer
Viorel Tîrziu
Monica Emanuela Farcaș

23.09
23.09
23.09
24.09
24.09
24.09
25.09
25.09
25.09
26.09

La
Multi
Ani!

