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Anunturi
Olimpiade școlare. Felicităm și mulţumim lui
Dumnezeu pentru toţi copiii bisericii noastre care
au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele
școlare din acest an. Ne rugăm ca Dumnezeu să îi
binecuvânteze în continuare cu harul de a fi cei
dintâi în lucruri bune.

Binecuvântări copii - duminică, 31 martie, în cadrul
serviciului divin de dimineaţă. Vă rugăm să
trimiteţi din timp, o copie după certificatul de
naștere al copilului.

Curs de cateheză pentru persoanele care doresc
să se boteze - duminica, de la ora 9:00.

Motive de
RUGACIUNE

2018

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,
următoarea întâlnire fiind programată pentru
sâmbătă, 6 aprilie, ora 15:00.
Întâlnire grupa F0 și alte familii tinere. Familiile
din grupa F0, precum și alte familii tinere din
biserică, sunt invitate la o seară de părtășie vineri,
29 martie, începând cu ora 18:30.
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.
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 de la avizierul de rugăciune.
Decese. Au trecut în veșnicie fraţii Pavel Brînzan și
Vasile Ligner. Fie ca Dumnezeu să mângâie și să
întărească familiile îndoliate.

Pentru lucrarea din bisericile misiune - Biled,
Blajova, Chevereș, Folea, Niţchidorf și Voiteg.
Pentru lucrarea cu tinerii din Biserica Betel: pentru înţelepciune în coordonarea lucrării;
implicarea tinerilor în viaţa și lucrările Bisericii; o
bună mărturie a tinerilor între colegi și prieteni.
Pentru toate persoanele care se confruntă cu
probleme de sănătate, ca Dumnezeu să se îndure
de ele și să le aducă vindecare.
Pentru toate persoanele care vor participa la
serviciile de evanghelizare care se desfășoară în
biserica noastră, ca acestea să fie încurajate și
determinate în a trăi o viaţă curată, plăcută lui
Dumnezeu.
Pentru Andrei și Giorgiana Pobega și pentru
lucrarea din Republica Africa Centrală.

SALUTUL BISERICII ÎN ANUL 2019
...credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos.
Efeseni 4:15

La multi
ani!

Rugăciune
Studiu biblic - Alexandru Szucs
Serviciu divin:
Cor, fanfară
Predică - pastor Ioan Bugnărug

Bugnărug Ioan

18:00 - 20:00

Închinare
Corul tinerilor &
Corul Liceului Baptist
Predică - pastor Daniel Bărnuţ

Butaș Ligia
Gheţi Ecaterina
Isac Florica

RUGACIUNE PENTRU FAMILII
Dancea Anca, Beniamin
Dancea Emanuel
Darău Florica
Daul Ileana
Dehelean Nicu, Sara

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

Batori Nicolae-Daniel

Manea Roxana-Mariana

Dan Ioan
Dănălache Adrian
Dănălache Ovidiu, Lavinia
Dancea Florin, Lavinia
Dancea Gheorghe, Lidia

Duminica

Despău Icoana, Teofil
Diaconiţă Gabriela
Dida Irina, Puișoru
Diac Cornel, Emilia, Darius
Dincă Elena

Manole Fibia
Mic Viorel

Biserica Creștină Baptistă Nr. 1 Betel Timișoara

19:00 - 21:00

Munteanu Rodica
Olariu Gheorghe
Paulescu Gheorghe

Joi

Petruș Vasile

19:00 - 20:30

Popa Mihai
Rotariu Tabita
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Marti

Stoica Florin Corneliu

Seară de tineret:
Închinare
Predică - pastor Ionuţ Haidu

Rugăciune
Serviciu divin:
Fanfara
Rugăciune pentru familii
Predică - pastor Alexandru Neagoe

NOUTĂŢI DIN AFRICA CENTRALĂ
Pace, dragii noștri!

STUDIU BIBLIC
pentru astazi

JUDECATA FINALĂ
Apocalipsa 20:11-15; 2 Corinteni 5:10
Ideea centrală: Toţi oamenii se vor înfăţișa la judecata finală a lui Dumnezeu, pentru a da socoteală de faptele
lor. Unii vor fi condamnaţi pentru vecie, alţii vor primi răsplata eternă. Diferenţa dintre unii și alţii o face jertfa lui
Isus Cristos.
Explicaţii contextuale și exegetice:
Ultima secţiune circulară a Apocalipsei anunţă triumful lui Dumnezeu peste întreaga creaţie (17:1-20:15). Ca
exprimare decisivă a acestui triumf, secţiunea se încheie cu judecata finală a omenirii (20:11-15). De fapt, biruinţa
finală a lui Dumnezeu și a poporului Său este o temă centrală în Apocalipsa. Întregul sistem al răului a fost
eradicat din Univers (20:1-10). Iar omenirea, înzestrată cu capacitatea de-a alege binele sau răul, stă acum în faţa
scaunului de judecată a lui Dumnezeu (20:11-15). Pentru ca cei care au ales sistemul diabolic al lumii să fie
pedepsiţi; iar cei care au ales calea lui Dumnezeu să fie răsplătiţi (20:15). Cel care stă pe scaunul de judecată este
Dumnezeu (cf. 4:1-11), care va judeca lumea prin intermediul Fiului Său (cf. Mat. 25:31-46; Ioan 5:22; Rom. 14:10; 2
Cor. 5:10). „Mărimea” scaunului de judecată arată puterea și importanţa Judecătorului, iar „albul” transmite
ideea de biruinţă și corectitudine (20:11a; cf. 3:4): judecata Lui va fi dreaptă și definitivă. Vechea creaţie („cerul și
Pământul”), coruptă de răzvrătire, păcat, haos și moarte, fuge din faţa scaunului de judecată, ca semn al trecerii
ei definitive (20:11b). Noua creaţie a lui Dumnezeu o va înlocui pe cea veche (cf. 20:11b; 21:1) și nimic din ceea ce sa împotrivit lui Dumnezeu nu își va găsi locul în „cerul nou” și pe „pământul nou” (cf. 2 Pet. 3:7, 10-13). Odată cu
intrarea în scenă a omenirii, judecata trece de la nivel cosmic (20:11b) la nivel individual (20:12a, 13): („apoi am
văzut… și am văzut”). Nimeni nu poate evita judecata („mari și mici… Fiecare a fost judecat după faptele lui.”).
Fiecare persoană, fără nici o excepţie, se va înfăţișa în faţa Judecătorului (20:13; cf. 2 Cor. 5:10); cele trei domenii
ale morţii („marea”, „moartea” și „Locuinţa morţilor/Hades”) îi cuprinde pe toţi oamenii care au trăit și murit
vreodată pe Pământ. Menţionarea celor trei domenii întărește ideea de universalitate. Judecata se va face pe
baza unor cărţi în care sunt consemnate faptele fiecărui om care a trăit vreodată (20:12; cf. Dan. 7:10b). Verbul
„a deschide” este la pasiv (20:12), comunicând ideea că Dumnezeu este Cel care deschide cărţile (passivum
divinum). Faptul că oamenii vor fi judecaţi în conformitate cu faptele făcute în timpul vieţii este o temă
recurentă în Apocalipsa. Iar toţi cei care vor fi judecaţi doar pe baza faptelor sunt pierduţi pentru totdeauna
(20:12b, 15; cf. Isa. 64:6; Rom. 3:9-12). Pentru aceștia, cărţile judecăţii sunt, de fapt, cărţi ale condamnării.
Întrebări pentru discuţii:
1. În Apoc. 20:13 ni se spune că „fiecare a fost judecat după faptele lui”, inclusiv cei mântuiţi (cf. 2 Cor. 5:10). Cum
explicaţi, atunci, afirmaţia Domnului Isus din Ioan 5:24 („Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele
Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.”)?
2. Ce credeţi, cine sunt cei scriși în „Cartea vieţii”, încă de la întemeierea lumii (Apoc. 13:8; 17:8)? Răspundeţi
arătând respect faţă de perspectivele diferite ale fraţilor de credinţă.
3. Există o ordine în desfășurarea judecăţii finale – întâi Biserica, apoi lumea? Dar grade diferite de exigenţă –
pentru unii creștini judecata fiind mai aspră, iar pentru alţii mai blândă? Explicaţi următoarele texte: 1 Petru 4:17;
Iacov 3:1.

Ne bucurăm să vă aducem niște noutăţi din Africa și totodată, să vă salutăm pe toţi și să vă amintim că rugăciunile
dumneavoastră sunt ascultate și sunt de o mare importanţă pentru noi. Cu ajutorul Domnului, am avut o perioadă
de examene la școală (precum tezele în România) și suntem bucuoși că mulţi dintre elevii de aici asimilează foarte
bine informaţiile, sunt interesaţi de ceea ce le predăm și rezultatele nu se lasă așteptate. Pentru a-i încuraja, am
dăruit un mic premiu pentru cei care au obţinut cel puţin 16 puncte din 20 la proba de informatică - am avut 5 astfel
de elevi - câte un tricou primit de la un frate din România și pentru punctajul maxim, am acordat și o cutie cu
fursecuri. Cand au văzut premiile, toata clasa s-a bucurat, nu numai cei premiaţi, întrucât generozitatea e ceva
foarte normal aici. Ca să întelegeţi mai bine, trimestrul trecut, fata care a luat cea mai mare notă a primit un pachet
de biscuiţi cu cremă, ceva mai scump, ce ei nu își pot permite. Ne așteptam să pună pachetul în geantă și șă îl
mănânce acasă departe de privirile pofticioșilor din jur, dar spiritul nostru egoist ne-a păcălit: fără nicio reţinere, a
deschis pachetul scump de biscuiţi și a împărţit tuturor colegilor până nu i-a mai rămas nimic. Ea nu a mai apucat să
mănânce nimic, dar nicio problema...era toată numai un zâmbet!
De asemenea, am început lucrul practic pe calculatoare. Datorită dărniciei mai multor fraţi și surori din România,
am reușit să mai cumpărăm încă 4 laptopuri și astfel, putem lucra cu câte 2 elevi la un calculator și după cum puteţi
vedea în pozele atașate, copiii sunt cuminţi, știu să lucreze pe rând, să se aștepte unul pe altul și sunt organizaţi.
Domnul ne-a ajutat și am finalizat acele piese de mobilier de care vă spuneam (dulapuri, etajere, bănci pentru
secretariat, direcţiune și sala de informatică). Totodată, am capitonat cu ajutorul unui prieten atât plafonul
biroului de la direcţiune, cât și de la secretariat cu cartoane groase, pentru a mai opri puţin căldura îngrozitoare
specifică acestui sezon. În rest, suntem sănătoși, nu avem probleme digestive, febră, malarie sau altele cum ar fi
de așteptat aici, mulţumim lui Dumnezeu și pentru asta! Chiar vedem cum ne poarta în fiecare zi pe braţul Lui!
Am vrea să vă provocăm să vă rugaţi pentru următoarele motive:
- să reușim să sintetizăm informaţiile cele mai importante pentru copii și ei să fie capabili să progreseze în folosirea
calculatorului, dar și în vorbirea limbii engleze.
- perioada aceasta avem o problemă cu apa în zona în care avem amplasată școala: uneori este apă seara și astfel,
responsabilul poate umple câteva bidoane pentru ziua următoare, alteori nu vine deloc și e greu să găsim în altă
parte și prin urmare, copiii nu au ce să bea, nu au cu ce se spăla, nu avem cu ce șterge tabla etc. Încercăm să
aprovizionăm cum putem cu minimul de apă, însă dacă Dumnezeu ar rezolva problema aceasta și apa ar veni
constant, seară de seară, lucrurile ar fi mult mai ușoare.
- temperaturile sunt extrem de ridicate (39-42 de grade zile întregi la rând), rugaţi-vă să trecem peste această
perioadă mai repede, deoarece corpul și pielea noastră nu reacţionează foarte bine la așa călduri.
- răbdare, credincioșie pentru noi și să nu cădem pradă descurajării. Ascultam zilele trecute o predică în care se
spunea că descurajarea e arma cea mai ingenioasă a lui Satan. Și așa este, cel puţin aici, pe câmpul de misiune: cel
mai ușor e să te descurajezi. Când oamenii nu te înţeleg, nu te susţin, când au altă mentalitate, nu te poţi baza
decât pe foarte puţini oameni, le spui ceva, ei fac altceva sau se comportă ca și cum nu le-ai spus, tot ce îţi vine să
faci e să abandonezi și să spui că nu mai reziști...psihic. Pentru noi contează însă copiii, pentru ei se merită 100% tot
ce facem și ne bucură să vedem și rezultate pe măsură. Avem însă nevoie de rugăciune pentru a putea colabora
mai bine cu adulţii, fiindcă e extrem de dificil și nu înţelegem multe lucruri din gândirea și comportamentul lor, de
multe ori ne șochează.
- avem un proiect de a face un mini-club de engleză la noi acasă pentru a oferi meditaţii gratuite copiilor care chiar
vedem că își doresc și sunt serioși. Ne rugăm Domnului ca El să-i aducă pe aceia în care putem investi și să putem
avea și un impact spiritual în viaţa lor.
- să ne ajute Domnul să găsim din timp un profesor de informatică ce va putea să ne înlocuiască anul școlar viitor, să
fie om cinstit, integru și temător de Dumnezeu, fiindcă va trebui să îi dăm multe lucruri materiale în grijă (și
scumpe) și aici e foarte ușor să ''dispari'' cu ceva ce nu e al tău.Vă mulţumim!
Andrei & Giorgiana Pobega

