Buletin duminical
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Rugăciune

Anunturi
,

?
Ședință prezbiteri: luni, 13 iunie, ora 19:00.
?
Pentru persoanele care se confruntă cu
?
Serviciul divin din dimineața duminicii de
probleme de sănătate - Daniela Andronache,
Gina Bulica, Dorina Ciupa, familia SorinaRusalii, 19 iunie, va începe la ora 10:00.
Mihaela & C
ătălin-Andrei, Margareta Farcaș,
Cătălin-Andrei,
Conferință pentru părinți, cu tema „Ajutor,
?
leana For
IIleana
ț, Maria Ghilea
Forț,
Ghilea,, Silvia Gongola,
sunt părinte! Principii biblice și realități
Vanita Grozăvescu, Ionică, Reli, Dorica
contemporane privitoare la creșterea
Scobercea, Lia Sfârcoci, Sofia, Marian
copiilor”, în 24 iunie (orele 18:00-21:00) și 25
ănescu, Maria Tudor, Ioan Ur
Ștef
âtu - ca
Ștefănescu,
Urâtu
iunie (orele 9:00-13:30), la Centrul Areopagus
Dumnezeu să le aline suferința, să le
(Calea Martirilor, 104). Participarea este
întărească credința și să le vindece.
gratuită, însă încurajăm înscrierea cât mai din
Pentru
fratele pastor Ioan Bugn
?
ărug care în
Bugnărug
timp (la adresa emma@areopagus.ro
),
emma@areopagus.ro),
această după amiază va predica la Biserica
pentru a putea beneficia de materialele
Penticostală ““Filadelfia”
Filadelfia” din Timișoara.
conferinței. Detalii pe www.areopagus.ro și
?
Pentru elevii și studenții care susțin examene.
pe www.betel.ro
Pentru o inimă mulțumitoare. Dumnezeu să
?
Salutul Bisericii Betel 2016
Concert evanghelistic: sâmb
ătă, 25 iunie,
?
sâmbătă,
ne ajute să-I recunoaștem prezența în fiecare
Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe
ora 18:00. Particip
orurile bărbătești
Participăă ccorurile
aspect al vieții noastre și să nu lăsăm să treacă
deplin; și duhul vostru, sufletul vostru și trupul
reunite ““Laudă
Laudă Mielului
Mielului”” (SUA) și al Bisericilor
nici
o zi fără să venim înaintea Lui cu
vostru să fie păzite întregi, fără prihană,
Baptiste din Banat. Predică: pastor Nelu
mulțumire
și
recunoștință
pentru
tot
ce
a
la venirea Domnului nostru Isus Cristos.
Brisc, de la Biserica Baptistă Română din
făcut și face în viața noastră.
1 TESALONICENI 5:23
Portland
Portland,, SUA.
?
Pentru toți membrii bisericii. Dumnezeu să ne
Nunt
ă Damaris Marcu & Alin Magdici:
?
Nuntă
umple de credință, dragoste și pace și să ne
Duminica dimineata
sâmbătă, 25 iunie, ora 15:00.
,
.
ajute
să
ne
apropiem
tot
mai
mult
de
El
El.
Conferință pentru familii: Biserica noastr
?
noastrăă
09:00 - 09:50
Rugăciune: Avram Moisa

La multi ani!

Daniel Bejinar
Radmila Bengulescu
Mihai Hajdu
Hortensia Lela
Lidia Berbec
ăr
Elena Laz
Lazăr
Claudiu Neș

4

12.06
12.06
12.06
12.06
14.06
14.06
14.06

CONSILIERE PASTORALĂ

10:00-11:00
Studiu biblic: pastor Ioan Bugn
ărug
Bugnărug
organizeaz
- 16 iulie
organizeazăă în perioada 14
14-16
iulie,, o
PETRU BULICA
11:10-12:30
Serviciu divin:
conferință pentru familii
familii.. Invitați: Mimi &
Cor , fanfară, binecuvântări, predică: pastor SamyTuțac
Marți 10:00-12:00
Martin Coyne și Bobette & Scott Haterberg
din SUA. Detalii în săptămânile următoare.
IOAN BUGNĂRUG
Binecuvântări copii: duminică, 17 iulie, în
?
Duminica seara
Luni 17:00-19:00
Serviciu divin:
cadrul serviciului divin de dimineață. Vă
ALEXANDRU
ANDRU
ALEX
NEAGOE
18:00-20:00
Închinare,
cor
rugăm să trimiteți din timp, o copie xerox
Predică:
pastor
Alexandru Neagoe
Vineri
10:00-12:00
după certificatul de naștere al copilului.

Ileana Orbulescu
14.06
Ramona Scornea
14.06
Constantin Tărniceriu 14.06
Corina Brăescu
15.06
Eliza Bureța
15.06
Estera Ilie
15.06
Elena Iova
16.06

SAMY TUȚAC
Joi 12:00-14:00
Joi 18:00-19:00 (Un pastor)
Gabriela Teodorescu
Maria Haidu
Daniel Iancu
Tiberiu Kun
Liviu Tărniceriu
Jeni Suciu

Biserica Creștină Baptistă Nr. 1 Betel Timișoara
Str. Ady Endre, nr. 20; Tel. 0256-491918; 0356-436836; Fax 0256-293519
E-mail: contact@betel.ro; www.betel.ro

17.06
17.06
17.06
17.06
17.06
18.06

Marti seara
19:00-21:00

Joi seara
19:00-20:30

Închinare
Predică: pastor SamyTuțac
Rugăciune: Cornel Bejinar
Serviciu divin:
Fanfar
Fanfară,
predică:
ă, predic
ă: pastor SamyTuțac
Studiu Geneza (19): Umblă prin credință nu prin vedere (13)

Studiu biblic pentru duminica urmatoare

FII RODITOR CA ISUS
Ioan 15:1-11, Ioan 15:4, Galateni 5:22-23
Ideea centrală: Domnul Isus Se așteaptă ca noi (credincioșii) să fim roditori și ne dă toate resursele de
care avem nevoie pentru a rodi. El este exemplul nostru în a fi plini de Duhul Sfânt și de roada Lui.
Explicaţii contextuale și exegetice:
Aceste înv
ățături au fost date de Isus ucenicilor Lui în timpul de părtășie intimă pe care l-a avut cu ei
învățături
după instituirea Cinei și înainte de a merge în grădina Ghetsimani, unde urma să fie prins, apoi judecat
și condamnat la moarte. Domnul Isus folosește o imagine cunoscută lor pentru a ilustra ce așteaptă
de la ei și în ce fel pot realiza acest lucru: vița de vie. El se descrie a fi Vița în care ucenicii sunt mlădițe și
al cărei vier/proprietar este Dumnezeu Tatăl. Subiectul viței nu este unul nou în lucrarea lui Dumnezeu
cu oamenii. În Vechiul Testament, Israel era numit/comparat cu o vie: via lui Dumnezeu. (Ps. 80.8, Is.
5.7, Ier. 2.21). Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, această vie nu a adus roadele dorite/așteptate
de El. De aceea, Domnul Isus a spus ucenicilor că El este adevărata Viță. Este via care a adus și continuă
să aducă roadele dorite de Dumnezeu.Intervențiile lui Dumnezeu în viața ucenicilor sunt asemănate
cu procesul curățirii viei. Așa cum vierul curăță mlădițele care aduc roade pentru a nu risipi seva, ci a o
investi în roade viitoare, la fel și Dumnezeu intervine în viața credincioșilor pentru a curăța domeniile
care aduc mai degrabă pierderi decât roade. Avem și un avertisment pentru credincioșii neroditori, că
vor fi tăiați și îndepărtați de resursele lui Dumnezeu, lucru ce va duce la uscarea lor și în final la arderea
lor, asemenea mlădițelor neroditoare. Cea mai mare parte a acestei metafore, a viței, se referă însă la
ţei și
relația credincioșilor cu Domnul Isus Însuși. Așa cum mlădița nu poate rodi de la sine, ci aparține vi
viţei
își primește seva pentru a rodi, nici credinciosul nu poate rodi ffără
ără o dependență totală de Domnul
Isus. Toate lucrurile necesare rodirii spirituale nu pot fi obținute, nici măcar înmagazinate/păstrate, de
către credincios singur; ele pot continua să vină în viața credinciosului doar în măsura în care acesta
este continuu alipit de Domnul Isus într-o relație continuă.
Domnul Isus folosește cuvântul a rămâne în trei feluri diferite, descriind ucenicilor modul în care
această legătură poate fi păstrată și dezvoltată, singura ce asigură o rodire reală, îmbelșugată și care
aduce glorie lui Dumnezeu. Rămâneți în Mine și eu voi rămâne în voi. Accentul este pus pe grija de a nu
ne îndepărta de Isus, conștienți fiind că despărțiți de El nu putem realiza succese spirituale. În timp ce
El ne pune la dispoziție resursele necesare rodirii, noi trebuie să le primim din mâna Sa în fiecare zi prin
Duhul Sfânt. Rămâneți în Mine și cuvintele Mele să rămână în voi. Accentul este pus pe ascultarea de
Isus, prin credință, și care duce la ascultarea rugăciunilor noastre. Rodirea nu este realizată doar cu
efortul nostru, ci prin primirea lucrurilor bune cerute de la Dumnezeu. Rămâneți în dragostea Mea.
Accentul este pus pe o relație caldă de ascultare din iubire. Doar când motivația ascultării
poruncilor este corectă, atunci legătura cu Dumnezeu este plăcută inimii credinciosului, îi
aduce bucurie și îl face eficient în rodirea spirituală pentru Împărăția Lui.

Aplicaţii
- Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru marea binecuvântare de a fi ucenicii lui Isus și de a avea parte de
resursele pe care El ni le pune la dispoziție. Posibilitatea de a fi conectați cu Dumnezeu ca fii ai Lui,
ărul din Scripturi, încurajarea, întărirea și călăuzirea Duhului Sfânt de care avem
bucuria de a primi adev
adevărul
zilnic parte, toate acestea nu sunt meritul nostru, ci darul lui Dumnezeu pentru noi.
- Acceptăm cu bucurie rolul nostru în Împărăția lui Dumnezeu, acela de mlădițe care aduc roadă
spirituală: roada Duhului să se vadă în noi, asemenea lui Isus; faptele noastre bune să provoace lauda
adusă de cei din jur lui Dumnezeu; oamenii să fie câștigați pentru Împărăție, sufletele să fie salvate din
pierzare și integrate în biserica lui Christos.
- Ne cercetăm nivelul de rodire și identificăm lucrurile care ne fac ineficienți în împlinirea chemării
noastre. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru roada adusă prin relația noastră bună cu Domnul Isus și prin
lucrarea Duhului Sfânt. Îi cerem discernământ pentru a descoperi lucrurile bune (sau care ni se par
bune) dar care ne îndepărtează de experimentarea intimității părtășiei cu Domnul Isus și astfel ne fac
neroditori.
- Ne evaluăm părtășia cu Domnul Isus. Suntem cu adevărat dependenți de El și de harul Lui,
experimentând viața Lui supranaturală? Sau ne bazăm, de fapt, pe noi înșine, pe abilitățile și pe
experiența noastră?
- Ne măsurăm credința de a împlini învățăturile lui Isus în viața de zi cu zi. Trăim învățăturile cristice prin
puterea Duhului Sfânt? Experimentăm promisiunea primirii tuturor lucrurilor prin rugăciune și roada
care aduce glorie lui Dumnezeu?
- Ne întrebăm dacă iubirea lui Isus ne mai atinge inima și dacă răspunsul nostru de iubire arătat prin
ascultarea poruncilor Sale ne mai aduce bucurie mare în suflet. Suntem pasionați și îndrăgostiți de
Mirele nostru și Îl așteptăm cu bucurie?
Sugestii practice
- Fă un studiu al lucrurilor în care şi-a investit Domnul Isus timpul, resursele, îns
ăși viața Lui. Apoi vezi
însăși
care din aceste lucruri sunt o prioritate pentru tine și care nu.
- Scrie-ți într-un tabel activitățile pe care le faci timp de o săptămână. Vezi apoi câte dintre ele nu sunt
eficiente pentru rodirea ta spirituală. Roagă-te și începe împreună cu Dumnezeu să le cureți din viața
ta.
- Dacă nu folosești deja, începe un jurnal al timpului tău de părtășie cu Domnul Isus. Scrie-ți învățăturile
prinse de la El, rugăciunile la care aștepți intervenția lui Dumnezeu și răspunsul/roadele pe care le
primești.
Întrebări pentru discu
ţii
discuţii
1. De ce spune Isus ccăă El este adevărata Viță?
2. Ce așteaptă Domnul Isus de la noi ca ucenici ai Lui?
3. Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu Tatăl le face în viața credincioșilor referitoare la rodire?
4. Ce lucruri ne pot îndepărta de Domnul Isus și ne fot face nefolositori Împărăției lui Dumnezeu?
5. Cum putem dezvolta o relație de dependență cu Domnul Isus, care să ne ducă la o rodire
îmbelșugată?
6. Ce ne împiedică să rămânem conectați la dragostea Domnului Isus aducătoare de bucurie?
7. Care este rolul Duhului Sfânt în acest proces de rodire în continuă creștere?
Pastor Emanuel Moisa

