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Salutul Bisericii Betel 2016

Dumnezeul păcii să vă sfințească
El însuși pe deplin; și duhul vostru,
sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite
întregi, fără prihană, la venirea
?
?
Domnului nostru Isus Cristos.
1 TESALONICENI 5:23

Duminica dimineata
,
09:00 - 09:50
10:00-10:50
11:00-12:30

Duminica seara

18:00-20:00
?

Joi seara
19:00-20:30

Rugăciune: Avram Moisa
Studiu biblic: pastor Petru Bulica
Serviciu divin:
Cor , predică: pastor Gearl Spicer
Cina Domnului
Serviciu divin:
Cor, închinare
ărug
Predică: pastor Ioan Bugn
Bugnărug
Rugăciune: Daniel Gruia
Fanfar
Fanfarăă
ă: pastor Petru Bulica
Predic
Predică:
Studiu Geneza ((22):
22): Avraam și Agar (cap. 16)

Studiu biblic pentru duminica urmatoare

FII DISCIPLINAT CA ISUS
în post, rugăciune și citirea Scripturii
Luca 4:14-22, Luca 4:16
Ideea centrală: În timpul lucrării Sale mesianice, Domnul Isus a demonstrat că a fost disciplinat în
post, rugăciune şi Cuvânt. Astfel ne-a llăsat
ăsat un exemplu demn de urmat pentru toți ucenicii Săi.
ţii contextuale şi exegetice:
Explica
Explicaţii
Pasajul pe care îl studiem descrie perioada imediat
ţa Domnului Isus. Din faptul
imediatăă de după botez din via
viaţa
ccăă toate evangheliile sinoptice surprind acest moment în
ţelegem importanţa lui. De fapt seriozitatea
înţelegem
şita continu
cu care este abordat începutul unei lucr
ări asigură reu
ării şi finaliz
ării ei. Disciplina este
lucrări
reuşita
continuării
finalizării
ţii.
fundamentală pentru o persoană care vrea sa fie eficientă şi ssăă lase urme demne de urmat pentru al
alţii.
Domnul Isus a fost o astfel de persoan
ţii Sale pe p
ă, având la baza vie
ământ o viață disciplinată,
persoană,
vieţii
pământ
constantă și autentică. Capacitatea cuiva de a fi disciplinat este testată de multe ori prin lucruri mici și
mai puțin vizibile, cum ar fi postul, rugăciunea si studierea Cuvântul. Toate aceste discipline sunt
ţa multor creștini.
ascunse, ca rădăcina unui pom, de aceea nu sunt nici populare nici accentuate în via
viaţa
Disciplina este important
importantăă dar dificilă pentru că este împotriva firii noastre şi Satan lupt
luptăă ca orice
ştin ssăă nu le implementeze în via
ţa spiritual
cre
ă. Trăim vremuri când mentalitatea unui atlet care se
creştin
viaţa
spirituală.
disciplinează și depune eforturi susținute pentru a obține un rezultat este înlocuită cu mentalitatea
unui client care trebuie să fie servit ireproșabil și ale cărui nevoi trebuie împlinite imediat
n text
imediat.. ÎÎn
descoperim câteva adevăruri de care trebuie să ţinem seam
seamăă pentru a urma modelul Domnului
Domnului..
Disciplinat în post v. 1, 14
Domnul Isus a fost Dumnezeu, dar lucrarea a făcut-o ca om (altfel nu ar fi un model pentru noi), de
aceea raportarea Lui la Duhul Sfânt era esențială. La începutul perioadei de 40 de zile de post se spune
că Domnul Isus era: „plin de Duhul Sfânt (v.1), ca la finalul ei să scrie că era „plin de puterea Duhului”
(v.14). Observați diferența? Prezența Duhului Sfânt este bună, dar insuficientă. Dacă suntem
disciplinați raportarea noastră constantă la Duhul lui Dumnezeu dezvoltă în noi puterea. Viața
spirituală sporadică, superficială este sterilă și neputincioasă.
Disciplinat în rugăciune
Domnul Isus nu a postit permanent, dar a fost permanent în legătură cu Tatăl. Sunt câteva obiceiuri pe
care le avea Domnul Isus și pe care ucenicii le-au observat. Unul era tocmai rugăciunea: După ce a ie
şit
ieşit
ă, S-a dus, ca de obicei, pe Muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El. (Luca 22:39) Ar fi
afar
afară,
interesant un studiu în care să vedem comparativ în câte versete ni se spune că Domnul Isus s-a rugat
față de câte versete conțin porunca de a ne ruga. Rugăciunea este unul din domeniile în care ar trebui
să fim mult mai disciplinați, pentru că nu este ușoară. Rugăciunea este o muncă istovitoare, cu roade
dulci. În perioada petrecută de Domnul în pustie este cert faptul că El a unit postul cu comunicarea
directă cu Dumnezeu Tatăl.
Disciplina în cunoașterea Scripturii v. 15-22
A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, dup
dupăă obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă. Sa sculat să citească (Luca 4:16). Acest verset arată un alt obicei al Domnului Isus. Acela de a fi cât
mai mult în Scriptură.În vremea Domnului Isus accesul la sulurile sfinte era un lux pe care
oamenii săraci nu și-l permiteau.

În schimb, la sinagogă aveau ocazia să li se citească. Disciplina Domnului Isus făcea predictibilă
prezența Lui la sinagogă în fiecare zi de Sabat. Cu toate acestea fiecare familie avea o tradiție de
memorare a Legii în mod natural în activitățile familiale. Domnul Isus la doisprezece ani știa, ca om,
Scripturile astfel că a purtat o discuție spirituală la un nivel care a uimit pe învățătorii Legii din Ierusalim.
Cunoașterea Scripturii implică mai mult decât auzirea sau citirea ei. Scriptura trebuie studiată pentru a
fi înțeleasă corect. În cazul ispitirii Domnului Isus, Satana a folosit texte din Scriptură ca suport pentru
capcanele întinse Domnului. Bineînțeles, textele erau greșit interpretate și aplicate. Domnul Isus însă,
a folosit corect Scriptura pentru că o cunoștea, și o cunoștea pentru că a studiat-o!
şte bine Scriptura este necesar ssăă avem următoarele preocupări zilnice:
Pentru a cunoa
cunoaşte
a) Acumularea Cuvântului Ps 119:11
– prin citirea Cuvântului acasă şi la Casa Domnului.
– prin memorarea Cuvântului.
ţelegerea corect
b) În
Înţelegerea
corectăă a Cuvântului care vine în urma:
– iluminării Duhului Sfânt
– cugetării personale (Ps. 1:2; Iosua 1:8)
– studiului aprofundat (Ezra 7:10)
– ascultării predicării Cuvântului v.21
şterea Scripturilor, deci, necesit
Cunoa
Cunoaşterea
necesităă disciplină personală ca a Domnului Isus.
Aplicaţii:
- Citește Scriptura și g
ăsește exemple de oameni care au fost disciplinați în rugăciune, post și Cuvânt;
găsește
şte Isaia 58; Mt.6:16-18 și asigur
- Cite
ă-te că postești după Scriptură;
Citeşte
asigură-te
- Fă-ți o listă de rugăciune și notează răspunsul primit;
- Asigură-te că ai un plan de citire a Scripturii, iar dacă ai rămas în urmă, recuperează;
- Începe să studiezi Scriptura pe cărți; începe cu cele mai scurte din Noul testament ca să nu te
descurajezi cu o carte prea lungă la început.
- Caută un grup mic, sau cere păstorului tău să te ajute să găsești un grup de credincioși cu care să
creșteți împreună. Darea de socoteală te ajută să susții ritmul.
Sugestii practice:
ţa ta ((şcoală,
ţa de credinţ
ţi
şcoală, loc de muncă, familie, via
- Înaintea oricărui început din via
ă, o slujire) făviaţa
viaţa
credinţă,
fă-ţi
timp pentru rug
ăciune şi post.
rugăciune
ţii care au aceste discipline şi al
- Caut
şte Cuvântul - ătură-te lor.Folose
Cautăă cât mai repede în biserică fra
fraţii
alătură-te
lor.Foloseşte
Scripturii când Satana te ispiteşte prin diverse metode.
- Orice disciplin
disciplinăă este grea de implementat, dar fii perseverent şi vei reuşi
ţii:
Întreb
ări pentru discu
Întrebări
discuţii:
1. Într-o lume a îmbuib
ţătura despre post?
ărilor cât de relevantă mai este învă
îmbuibărilor
învăţătura
2. Câte tipuri de post descoperim în Scriptură?
ţa credinciosului?
3. Cât de des ar trebui sa fie postul în via
viaţa
4. Cum comentezi afirmaţia „num
ţi la timpul de
ărul real al unei bisericii locale este dat de cei prezen
„numărul
prezenţi
rug
ăciune”? Faci parte din acest număr?
rugăciune”?
ţa ta? în Casa Domnului pe care o frecventezi? Plictisitor, obositor
5. Cum este timpul de rugăciune în via
viaţa
sau pl
ţă, dinamic.
ăcut, plin de via
plăcut,
viaţă,
6. Cunoști principiile de interpretate corectă a Scripturii?
Pastor Daniel Fişteag
Biserica Creştin
Creştinăă Baptistă Băile Herculane

Rugăciune

Anunturi
,

?
Ședințe comitet: 4 iulie - diaconi; 11 iulie ?
Pentru evanghelizarea care va avea loc la
departamente.
ăminul Cultural din Chevereș pe 10 iulie, ora
C
Căminul
18:00
18:00,, unde va predica fr. pastor Alex Neagoe.
?
Bun venit pe lume Dominic! Săptămâna
țac care în aceast
?
Pentru fr. pastor Samy Tu
Tuțac
aceastăă
trecută, în familia Pop Eugenia și Lucian a
după
amiază
va
predica
în
cadrul
unui
serviciu
venit pe lume un băiat pe nume Dominic.
de botez la Biserica Baptist
Baptistăă din Făget.
Dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el
Pentru persoanele care se confruntă cu
?
și întreaga familie!
probleme de sănătate - Anuța Colaru, Lenuța?
Manualele de studiu biblic pe lunile iulieViorica (vindecare și mântuire), Daniela
ționate la standul de
decembrie pot fi achizi
achiziționate
Andronache, Gina Bulica, Elena Butaș, Dorina
cărți din holul bisericii, la pre
țul de 6 lei.
prețul
Ciupa, Ezra, familia Sorina-Mihaela & C
ătălinCătălinAndrei, IIleana
ț, Maria Ghilea
leana For
Forț,
Ghilea,, Silvia
ătă, 9 iulie, ora 18:00, la biserica noastră
?
Sâmb
Sâmbătă,
ă, Reli,
Gongola, Vanita Grozăvescu, Ionic
Ionică,
va avea loc o întâlnire a fratel
ui pastor John
fratelui
Lia Sfârcoci,
Dorica Scobercea, Ionel Scobercea,
Scobercea,Lia
Balizou cu toți frații și toate surorile care
Sofia, Marian Ștef
ănescu, Maria Tudor
Ștefănescu,
Tudor,, Ioan
susțin în rugăciune sau sunt interesați de
âtu - ca Dumnezeu să le aline suferința, să le
Ur
Urâtu
lucrarea din Republica Central Africană.
întărească credința și să le vindece.

Conferință pentru familii: Biserica noastr
?
noastrăă
Pentru elevii și studenții care susțin examene.
?
organizează în perioada 14
- 16 iulie, o
14-16
conferință pentru familii. Invitați: Mimi &
În atenția părinților cu copii mici!
Martin Coyne și Bobette & Scott Haterberg,
Pentru a evita deranjul în timpul serviciilor
SUA. Temele care vor fi abordate: Evanghelia
ărinților sau
bisericii, reamintim tuturor p
părinților
ă pe via
ța de familie; Portretul biblic al
centrat
centrată
viața
însoțitorilor că biserica noastră dispune de două
ărinte av
ând îîn
ța perspectiva
familiei; A fi ppărinte
n fa
având
fața
săli pentru copii mici - una la parter, lângă sala de
ârșitului; Disciplina șșii instruirea care ajung la
sf
sfârșitului;
protocol, iar cealaltă la etaj, cu urcare din
ă; Comunicarea de fiecare zi; A fi ppărinte
ărinte îîn
inim
n
inimă;
sanctuarul bisericii. Ambele săli au fost renovate
ărtii Proverbelor; A fi ppărinte
ărinte cu
lumina C
Cărtii
și echipate recent, așa încât să poată oferi un
ți îîn
ă; Cre
șterea copiilor îîn
adolescen
n cas
n iubire
adolescenți
casă;
Creșterea
cadru cât mai primitor.
șșii team
ă de Domnul; S
ă ar
ătați mil
a șșii harul lui
teamă
Să
arătați
mila
ă.
Dumnezeu îîn
n famila voastr
voastră.

La multi ani!

Binecuvântări copii: duminică, 17 iulie, în
?
cadrul serviciului divin de dimineață.
Maria Baban
Ofelia Janai
Mihai Racovicean
Beniamin Icobescu
Roxana Teodorescu
Sanda Hudulin
Liubomir Iovanovici
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03.07
03.07
03.07
04.07
04.07
05.07
05.07

Alin Lele
Andreea Piciarc
Piciarcăă
Cristina Telescu
Darius Dieac
Anca Harasemiuc
Ilie Gherzan
Monica Ienciu

05.07
05.07
05.07
06.07
06.07
07.07
07.07

Puiu Neda
Alexandru Palamar
Maria Ciorba
Raluca Copoț
Fabian Icobescu
Aurica Orlescu

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

07.07
07.07
08.07
08.07
09.07
09.07

