Motive de
RUGACIUNE

Anunturi
Acţiuni umanitare de Paște - “E mai ferice să dai “ &
Penitenciar: Puteţi contribui financiar în cutiile din
hol,în duminicile din 14 și 21 aprilie. Vă mulţumim!
Curs de cateheză - duminica, de la ora 9:00.
Întâlnire prezbiteri & diaconi - 8 aprilie, ora 19:00.
300 tineri din Oltenia la Brădăţel. În această
dimineaţă, va avea loc prezentarea proiectului 300
de tineri din Oltenia, organizat de Tabăra Brădăţel. La
2018
sfârșitul serviciului, va avea
loc o colectă.
Ema & Cristi Repede la Betel - duminică, 14 aprilie.
Muzeul Bibliei: 2 - 25 aprilie, bastionul Maria Theresa.
Detalii, la avizierele din hol și din curte.

Pentru lucrarea din bisericile misiune - Biled,
Blajova, Chevereș, Folea, Niţchidorf și Voiteg.
Pentru lucrarea cu tinerii:
- 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 vindece.
Pentru corul de clopoţei și fr. pastor Alex Neagoe
care în această după amiază vor sluji împreună la
Biserica Baptistă Nr. 2 din Timișoara.

Săptămână de post și rugăciune pentru Tabăra Brădăţel
Începem un nou sezon de tabere la Brădăţel. În urma taberelor de anul trecut am înţeles și mai mult nevoia de
susţinere în post și rugăciune, o lucrare atât de mare în care vieţile sunt schimbate și oamenii sunt mântuiţi. În
săptămâna 8-15 aprilie vă chemăm să mijlocim împreună prin post și rugaciune, pentru următoarele motive:
• Mântuirea participanţilor care nu îl cunosc pe Domnul
• Creșterea spirituală a celor credincioși
•Izbândă în proiectele evanghelistice cu tinerii din Oltenia, mântuirea acestor tineri și resurse pentru
desfășurarea întregului proiect „Oltenia 300” – ediţia 3
•Putere spirituală și ungere pentru cei care vor vesti Cuvântul lui Dumnezeu în toate săptămânile de tabără și
pentru cei care vor cânta, vor conduce grupurile mici
•Putere și viziune pentru organizatori, personalului taberei, a voluntarilor și a întregii echipe care ajută la
desfășurarea programului taberei, completarea numărului de angajati pe perioada sezonului
•Resurse materiale și financiare pentru toate cheltuielile taberei
•Protecţie specială din partea Domnului faţă de orice pericol sau problemă ce ar putea apărea
SUSŢINEŢI-NE ÎN POST ȘI RUGĂCIUNE!
Am aprecia și dacă ne-aţi anunţa de acest lucru printr-un e-mail sau telefon, ca să fim încurajaţi de susţinerea
dvs. office@bradatel.ro, Facebook: Tabăra Creștină Brădăţel, telefon: 0742.461.146 sau 0722.520.426

RUGĂCIUNE PENTRU FAMILII
Dumitrescu Delia, Carolina
Dumitriu Ana, Sorin
Dumitru Antonia, Ionuţ
Durbacă Alina
Duţă Alexandra
Enășel Elvira
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Enășoni Beatrice, Lucian
Erascu Diana
Eva Domnica
Eva Dorina
Farcaș Gheorghe, Margareta
Farcaș Monica

Farkas Andreea Roxana
Faur Daniel, Victoria
Faur Ioan
Filigeanu Adina
Filipescu Adela
Fizedean Ion, Melania
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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!

Alba Rodica
Avram Samfira
Berce Loredana
Botoran Cristian
Bulica Lucia
Coroiu Tiberiu
Covaci Florian
Dronca Nelu
Grozăvescu Daniel
Ile Ioan Marius
Iocșa Moise
Lucuţa Deia
Matei Eugenia
Musteţi Lenuţa
Oschanitzky Lucia
Pobega Ioan
Popescu Steluţa
Toma Lidia
Vichentie Florin
Vochescu Alina
Zah Diana

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

Rugăciune
Studiu biblic - pastor Ioan Bugnărug
Serviciu divin:
Cor
Prezentare proiect Oltenia
Predică - pastor Alexandru Neagoe
Ci na Domnului

18:00 - 20:00

Închinare
Cor, cor copii
Predică - pastor Daniel Stanger

Marti
19:00 - 21:00

Seară de tineret:
Închinare
Mesaj - Ionică & Cristina Olariu
Iubiţi sau amici? (II)
Cum să construiești o relaţie care să rămână

Joi
19:00 - 20:30

Rugăciune Serviciu divin:
Fanfara
Rugăciune pentru familii
Predică - pastor Ioan Bugnărug

Etica iubirii - Diferite civilizaţii au fost marcate de etici diferite. Etica anglo-saxonă era o etică a puterii. Un anglosaxon în anumite circumstanţe nu făcea rău unei persoane mai slabe pentru ca el să nu fie considerat slab. În etica
anglo-saxonă un bărbat puternic nu fura banii unei bătrânici singure și slabe, pur și simplu pentru că dacă ar fi făcut
lucrul acesta ar fi fost considerat un om slab. Era de fapt o etică a rușinii adică nu fac anumite lucruri pentru că
acestea mi-ar aduce rușine. Creștinismul a oferit lumii o nouă etică: etica iubirii. Isus ne învaţă că cea mai mare
poruncă este să îţi iubești aproapele ca pe tine însuţi (Marcu 12:31). Această etică a iubirii a fost un concept
revoluţionar care a schimbat și continuă să schimbe faţa societăţilor în mai multe feluri. Folosind același exemplu,
un creștin nu ar fura banii unei bătrânici slabe și lipsite de apărare, în primul rând pentru că s-ar gândi la ea, la ce ar
putea simţi ea, la lipsurile cu care s-ar putea confrunta. Această etică a iubirii a schimbat lumea în mod
fundamental în mai multe domenii. Iată exemple:

STUDIU BIBLIC
pentru astazi
Biserica sănătoasă – șansa societăţii:
glorificarea lui Dumnezeu
Efeseni 1:1-23, Efeseni 1:3
Ideea centrală: Când creștinii sunt diferiţi și promovează valorile Împărăţiei ei Îl glorifică pe Dumnezeu. Atunci ei
sunt binecuvântaţi și sunt o binecuvântare pentru alţii.
Explicaţii contextuale și exegetice:
Despre biserica din Efes știm mai multe lucruri decât despre oricare biserică din Noul Testament. În multe din
scrierile Noului Testament este menţionată fie cetatea Efes, fie biserica. Cartea Faptele Apostolilor prezintă
ceea ce s-a întâmplat în cetatea Efes în capitolele 18-20. Ambele epistole adresate tânărului Timotei sunt
adresate lui Timotei în Efes. Una din bisericile menţionate în cartea Apocalipsa este biserica din Efes. Epistolele
lui Ioan au fost Scrise în Efes. La fel și Evanghelia după Ioan. Acolo s-a stabilit și Maria Mama Domnului Isus.
Așadar Efesul era una dintre cetăţile foarte importante în istoria bisericii primare. Efesul este locul care
găzduiește biserica Sfântul Ioan dar și mormântul Mariei. Efesul era un mare port, un centru comercial și
financiar foarte important. Se spune că în Efes ar fi căzut un meteorit iar cei din Efes au considerat că era un
mesaj venit din cer. De aceea ziceau efesenii că chipul zeiţei Diana este venit din cer (Fapte 19:35).
Cei din Efes au construit un templu mare pentru zeiţa Diana, un templu al fertilităţii și de aceea în cetate era
multă imoralitate. Când Pavel ajunge cu Evanghelia în Efes acolo era multă decadenţă. Mesajul Evangheliei
însă, are efect transformator nu doar asupra persoanelor în mod individual ci și asupra comunităţii. Schimbările
în comunitate nu se produc ușor, tocmai de aceea Fapte 19 menţionează că au existat oameni extrem de
supăraţi care au instigat la răscoală. Înţelegem de aici că biserica are un rol absolut esenţial pentru societate.
Viaţa comunităţii este afactată în mod negativ de lipsa bisericii și în același timp contribuţia unei biserici
sănătoase la viaţa comunităţii este foarte importantă, idee care va fi exemplificată puţin mai jos. Epistola către
Efeseni este o expunere teologică a adevărurilor creștine fundamentale prin care Pavel încearcă să ajute
biserica să scape de pericolul sincretismului religios. Cartea poate fi împărţită în două părţi egale, prima parte
fiind capitolele 1-3 care subliniază mai mult relaţia dintre om și Dumnezeu iar cea de-a doua parte capitolele 4-6
care accentuază mai mult realaţia dintre oameni și în ce fel este transformată aceasta de relaţia omului cu
Dumnezeu.
Aplicaţii:
De-a lungul secolelor creștinismul a avut o contribuţie masivă la dezvoltarea societăţii. De fapt Întemeietorul
creștinismului le-a spus încă de la început discipolilor Săi că așteptarea Lui de la ei este ca să aibă o contribuţie
fundamentală în societate. Așa se explică de ce, folosind o metaforă simplă, Christos le spune discipolilor Săi:
Voi sunteţi sarea pământului (Matei 5:13a). Prin această simplă metaforă Isus face referire la puterea lor de a
influenţa orice comunitate și orice societate atunci când atunci când ei vor fi cu adevărat niște ucenici ai Săi.
Metafora sării ne duce cu gândul cel puţin în două direcţii. Rostul sării este de a da gust și de a prezerva. În ce fel
a influenţat și influenţează biserica societatea? Tim Keller culege informaţii de la mai mulţi autori creștini și
amintește câteva din contribuţiile creștinismului asupra societăţilor de-a lungul secolelor. Iată câteva exemple.

Abolirea sclaviei - Societăţile vechi, toate au acceptat scalvia ca o normalitate a vieţii. Ideea de abolire asclaviei nu
este un produs al iluminismului ci are rădăcini creștine și biblice. Prima persoană care formulează în mod articulat
argumente pentru abolirea sclaviei, în baza învăţăturilor Scripturii este Grigore de Nisa care în anii 370 într-o
predică faimoasă spunea: „cu cât am putea vinde ‘chipul lui Dumnezeu’ pentru că Isus Cristos care cunoștea
adevărata valoare a fiinţei umane spunea că lumea întreagă este mai puţin preţioasă decât un singur suflet.” Cine
poate vinde sau cumpăra o fiinţă umană când realizează că acea fiinţă poartă chipul lui Dumnezeu.
Justiţie și drepturile omului - Democraţia și ideea de drepturile omului au de asemenea rădăcini adânci în valorie
iudeo-creștine. Ideea de dreptate atât de evidenţiată în Vechiul Testament și etica iubirii din Noul Testament sunt
de fapt temelia conceptului de justiţie și drepturi ale omului. Acest concept este piatra de temelie a democraţiilor
moderne. Benevolenţa universală Sunt foarte mulţi oameni sensibilizaţi de nevoile cu care se confruntă anumiţi
semeni de-ai lor în Africa sau în Asia. Ei vor să ajute oameni pe care nu-i cunosc și nu i-au întâlnit niciodată. Nu
întotdeauna au stat lucrurile așa. Creștinismul a schimbat tiparele de gândire ale societăţii.
O nouă perspectivă asupra sexualităţii - Recent niște prieteni s-au întors din Iordania și erau șocaţi că și astăzi,
acolo, o femeie este mai puţin valoroasă decât o cămilă. În societatea romană, un bărbat din înalta societate, chiar
căsătorit fiind, nu era nici o problemă să aibă relaţii sexuale cu alte femei, nu doar cu soţia sa. Aceeași societate
considera că o femeie cu un statut social mai jos nu avea dreptul să spună nu dorinţelor sexuale ale unui bărbat
indiferent cine ar fi el. Conceptul de relaţii intime consensuale în cadrul unui legământ este un concept creștin
foarte important pentru societate. Adevărul este că multe dintre lucrurile care ni se par absolut normale astăzi, și
care considerăm că ni se cuvin, au fost diferite în trecut. Biserica a avut și trebuie să aibă în continuare un impact
asupra societăţii. Atunci când creștinii sunt diferiţi și promovează valorile Împărăţiei ei Îl glorifică pe Dumnezeu
(Efeseni 1:3). Atunci ei sunt binecuvântaţi și sunt o binecuvântare pentru alţii.
Sugestii practice:
Așadar, în lumina mesajului transmis de epistola către Efeseni cred că ar fi important să ne întrebăm care ar fi
nevoile cu care se confruntă societatea noastră și cum am putea ajuta noi ca și biserică. Cum Îl putem glorifica pe
Dumnezeu prin implicarea în societate? Iată câteva sugestii: Cred că ar fi important ca biserica să capete o nouă
imagine în societate. Creștinii au ajuns să fie mai cunoscuţi pentru ceea ce nu fac decât pentru ceea ce fac. Adesea
întâlnim credincioși care spun: noi nu bem, nu fumăm, nu înjurăm, nu curvim, etc. Asta este foarte bine însă
societatea este curioasă să știe ce faci nu doar ce nu faci. Unii creștini au ajuns să fie mai cunoscuţi pentru ceea ce
cred sau nu cred, decât pentru ceea ce fac. Este nevoie de o implicare în viaţa comunităţii. Mântuitorul ne-a învăţat
că trebuie să avem grijă de cei săraci, de orfani, de văduve, de bolnavi, de cei descurajaţi etc. Mulţi văd azi în
biserică o instituţie care caută să obţină câţi mai mulţi bani de la Stat. Această imagine ar trebui schimbată. Biserica
nu este aici pentru a fi ajutată de societate, ci pentru a ajuta societatea. Societatea contemporană românească
trece prin crize majore precum înţelegerea demorcaţiei, corupţia, încercarea de a redefini familia biblică. În toate
acestea biserica trebuie să caute să dea o direcţie, nu doar să protesteze. Căutaţi să vă implicaţi pentru a promova
binele.
Întrebări pentru discuţii:
Consideri că biserica locală din care faci parte se implică în viaţa comunităţii? În ce fel?
Dacă de mâine biserica ta nu ar mai exista, în afară de membrii bisericii tale, ar regreta cineva? De ce?
Poţi să te gândești la câteva nevoi ale comunităţii locale unde ar putea să se implice biserica?

