Anunturi
Curs de cateheză pentru persoanele care
doresc să se boteze - duminica, de la ora 9:00.
Martie - luna reînnoirii spirituale. Chemăm
Biserica la post și rugăciune dar și la invitarea
altor persoane din afara bisericii. Invitaţiile se
găsesc la standul din hol.
Întâlnire prezbiteri &
diaconi - luni, 18 martie,
2018
ora 19:00.
Curs creștere spirituală pentru tineri. Toţi
tinerii bisericii cu vârsta de peste 14 ani
(inclusiv prieteni ai acestora) sunt invitaţi să
participe la un curs de creștere spirituală, cu
tema Lucruri de care poţi fi sigur, într-o lume a
incertitudinilor. Cursul se desfășoară lunar,
pe o perioadă de 5-6 luni. Participanţii sunt
rugaţi să vină cu Biblia, de preferat în format
clasic (pe hârtie).
Școala de rugăciune. Cei care doresc să
participe la un curs de ucenicie pe tema
rugăciunii, sunt rugaţi să ia legătura cu fr.
pastor Ioan Bugnărug.
40 de zile pentru viaţă. Joi, 21 martie, între
orele 7-19, Biserica Betel pledează pentru
viaţa copiilor nenăscuţi, în faţa maternităţii
de pe strada Odobescu. Înscrierile se fac în
tabelul din hol. Persoană de contact: Mihai
Coman.
Rugăciune și acţiune. Cei care doresc să se
implice în lucrarea Rugăciune și acţiune sunt
rugaţi să-și treacă numele în rubrica ce
corespunde zilei lor de naștere pe tabelul ce
se găsește la avizierul de rugăciune din holul
bisericii.
Nuntă. Sâmbătă, 23 martie, va avea loc
căsătoria fratelui Filip Stanoievici cu sora
Raluca Pădureanu.
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Motive de
RUGACIUNE
Pentru bisericile misiune (Biled, Blajova,
Chevereș, Folea, Niţchidorf și Voiteg) și pentru
fr. pastor Ioan Bugnărug care va predica în
această dimineaţă la Biserica din Biled.
Pentru fratele pastor Alexandru Neagoe care
în această seară va predica în cadrul unui
serviciu de evanghelizare la Biserica Baptistă
Nr. 1 din Reșiţa.
Pentru oameni potriviţi, chemaţi și înzestraţi
de Dumnezeu, pentru acoperirea nevoilor de
slujire ale bisericii în diferite departamente tehnic, muzical, rugăciune, studiu biblic.
Pentru cei care se confruntă cu probleme de
sănătate.
Pentru toate persoanele care vor participa la
serviciile de evanghelizare, ca acestea să fie
încurajate și determinate în a trăi o viaţă
curată, plăcută lui Dumnezeu.
Pentru familia Pobega Andrei și Giorgiana și
pentru lucrarea pe care aceștia o desfășoară în
Republica Africa Centrală.

MARTIE
luna reînnoirii spirituale
Duminică 17 martie, ora 18:00
Corul Bisericii Betel, Grupul Pro Gospel
pastor Radu Cîmpean
Duminică 24 martie, ora 18:00
Corul tinerilor & Corul Liceului Baptist
pastor Daniel Bărnuţ
Duminică 31 martie, ora 18:00
Corul studenţilor evanghelici
pastor Marius Cruceru
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...credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos.
Efeseni 4:15

La multi
ani!
Bugar Dănuţ-Trifu
Butaș Catiţa-Adi
Ciucuriţă Debora
Duca Ambroziu
Fizedean Ana-Floare
Gardari Ana
Jehac Mariana
Lelea Petru
Mezei Camelia-Cornelia
Mureșan Maria
Oberșterescu Mihaela-Oana
Panduru Vasile-Flavius
Petrescu Timotei
Săraru Daniel-Ștefan
Sfârcoci Manuela
Tomuţa Lidia-Adela

Duminica
9:00 - 9:50
10:00-11:00
11:10-12:30

Rugăciune
Studiu biblic - pastor Petru Bulica
Serviciu divin:
Cor
Predică - pastor Alexandru Neagoe

18:00 - 20:00

Închinare
Corul Bisericii Betel
Grupul Pro Gospel
Predică - pastor Radu Cîmpean

Marti
19:00 - 21:00

Seară de tineret:
Închinare
Predică - pastor Ioan Bugnărug
SĂRAC SAU PROSPER? Cum mă vrea
Dumnezeu?

Joi
19:00 - 20:30

Rugăciune - Victor Olariu
Serviciu divin:
Fanfara
Rugăciune pentru familii
Predică - pastor Petru Bulica

STUDIU BIBLIC
pentru astazi

REVENIREA DOMNULUI ISUS
1 Tesaloniceni 4:13-18, Ioan 14:3

Mai mult, conform cu 2 Tes. 1:6-10, răsplătirea credincioșilor și pedepsirea necredincioșilor se petrec și
ele în același timp, neexistând intervale nici între cele două. Citit pasajul din perspectiva concluziei
aplicative (4:18), ideea dominantă a acestuia este: nu există nici un dezavantaj pentru cei care au
murit înaintea revenirii Domnului; în acea zi, toţi creștinii, vii sau înviaţi, vor împărtăși aceleași
experienţe binecuvântate. Iar această perspectivă unitară, aducătoare de mângâiere, este puternic
ancorată în crezul din 4:14: „dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce
înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El.” De fapt, întregul argument paulin pleacă de la
baza acestui crez. Tot ce urmează să le spună tesalonicenilor poate fi spus doar datorită învierii lui
Isus Cristos. Învierea Lui constituie fundamentul speranţei creștine. Iar concluzia dogmatică „şi astfel
vom fi totdeauna cu Domnul” (4:17) descrie împlinirea acestei speranţe.
Întrebări pentru discuţii:
1. Care sunt adevărurile clare și incontestabile ale învăţăturii despre revenirea lui Cristos?
2. Aţi pierdut pe cineva drag? Care au fost adevărurile care v-au adus și încă vă aduc mângâiere și
speranţă?
3. Cum ne putem pregăti pentru revenirea Domnului? Enumeraţi câteva moduri concrete.

Ideea centrală: În ziua revenirii Domnului, Biserica Sa din toate timpurile îi va ieși în întâmpinare,
pentru a sărbători biruinţa Sa absolută – inclusiv asupra morţii.
Explicaţii contextuale și exegetice:
Anumiţi creștini din generaţia apostolică (ca. 30-90 d.Hr.) credeau că Domnul Isus se va întoarce în
timpul vieţii lor (4:15, 17). Acesta este și cazul credincioșilor din Tesalonic. Iar când unii dintre ei au
început să moară înainte de ziua revenirii Domnului, întristarea și tulburarea s-au instalat în biserică.
Întrebarea care frământa comunitatea era dacă nu cumva cei morţi înainte de ziua revenirii lui
Cristos vor fi dezavantajaţi în vreun fel în acea zi (4:15). Acesta este contextul în care Apostolul
Pavel scrie fragmentul de scrisoare din 1 Tes. 4:13-18, oferind bisericii din Tesalonic o perspectivă
„mângâietoare” cu privire la ziua revenirii Domnului (4:18). Așadar, trebuie să ne (re)amintim
faptul că aceste cuvinte au fost scrise, nu pentru a satisface curiozitatea eschatologică a unora, ci
pentru a oferi alinare unor creștini profund îngrijoraţi de soarta celor preaiubiţi. Apostolul Pavel nuși propune să dea o învăţătură sistematizată cu privire la revenirea Domnului, ci doar să ofere acea
perspectivă aducătoare de mângâiere și speranţă (4:13, 18). În ziua revenirii lui Cristos, cei morţi vor
învia și îl vor întâmpina pe Domnul „împreună” cu credincioșii care vor fi găsiţi în viaţă (4:17).
Credincioșii din toate timpurile, vii sau înviaţi, Îi vor saluta revenirea în unitate. Cât despre starea
credincioșilor rămași în viaţă, 1 Tes. 4:17 trebuie citit în relaţie cu 1 Cor. 15:51-52: „Iată, vă spun o taină:
nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă
trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuși putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.” În primul
text, ni se spune că sfinţii în viaţă vor fi „răpiţi… în nori”; în al doilea text, ni se spune că trupurile lor
vor fi „schimbate” instantaneu. Toţi credincioșii, vii sau înviaţi, îl vor întâmpina pe Domnul cu
trupuri transformate. Un alt aspect al unităţii tuturor credincioșilor. Cu privire la sintagma „răpiţi…
în nori”, aceasta trebuie citită în contextul redat de Pavel, cel al procesiunilor regale. Verbul „a
întâmpina” este unul tehnic, descriind intrarea triumfală a unui demnitar într-o cetate, în
aclamaţiile locuitorilor acesteia. Astfel, 1 Tes. 4:17 descrie Biserica lui Cristos din toate veacurile care
iese „în nori” pentru a-L întâmpina pe Domnul și pentru a-i oferi Acestuia o primire triumfală „în
văzduh”. Intrarea triumfală „în văzduh”, considerat domeniul diavolului și al demonilor (cf. Efes.
2:2; 6:12), arată biruinţa absolută a lui Cristos peste toţi și peste toate. Din perspectiva lui Pavel,
„răpirea” credincioșilor și revenirea lui Cristos au loc în același moment; nu există interval de timp
între cele două (cf. 1 Cor. 15:52, „cea din urmă trâmbiţă”).

PROMISIUNI NOI
Printre crengile tufei de liliac două vrăbii se ceartă gălăgioase. Când brusc își iau zborul, pe
vârful ramurilor zăresc mugurii care se pregătesc să se deschidă: promisiunea unor frunze și flori noi.
În grădină se văd deja plăntuţele care cresc din seminţele semănate cu grijă: ridichi și salate noi.
Cepele verzi și-au ridicat și ele braţele în aer. Acestea toate sunt promisiunea unei recolte noi. Pe
trotuar o bunică își plimbă nepotul cu un cărucior înalt. Copilul mic privește în lumea mare curios:
promisiunea unei generaţii noi. În Casa lui Dumnezeu masa e gata pregătită. Pe ea ne așteaptă pâinea
frântă și vinul turnat în pahare. Sunt amintirile jertfei lui Hristos pentru păcătoși. E promisiunea unei
vieţi noi, a vieţii veșnice. Această viaţă nouă poate fi a noastră. Pe filele Cărţii deschise găsesc
promisiunea unei lumi noi. Într-o zi lumea care acum ne înconjoară va sfârși prin foc. Atunci un cer și
un pământ nou ne vor aștepta. Din crengile goale primăvara scoate la iveală viaţa care se ascunde în
muguri. Solul fertil hrănește plantele verzi care se înalţă spre cer. Mici și mari, mai vârstnici și mai
tineri, privim împreună spre viitor. Jertfa lui Hristos a plătit preţul unei vieţi noi pentru fiecare. Doar
prin jertfa aceasta vom putea păși în lumea cea nouă, Împărăţia lui Dumnezeu.
Tu ai deja biletul de intrare acolo?
Adina Ogrăzeanu-Nagy

RUGACIUNE PENTRU FAMILII
Covaci Florian
Cozac Maria
Crăciun Livia
Crainic Iosif, Mărioara
Crănicean Claudia
Crăsmăreanu Costică,
Eleonora

Creţ Ioan
Creţu Elisabeta, Gheorghe
Creţu Marius
Creţu Petru, Viorica
Criste Francisc, Rodica
Cristea Domniţa, Simon
Curt Alin, Florian

Cutaru Dorin, Raluca
Cuzman Iulia
Damm Denisa
Damșe Daniela, Nicu Sr
Damșe Estera, Nicu Jr

