Motive de
RUGACIUNE

Anunturi
Cursul de cateheză pentru cei care doresc să se
boteze se reia astăzi, de la ora 9:00. Următorul botez
nou-testamental va avea loc în 16 iunie!

Pentru echipa din biserica noastră care sâmbătă, 11
mai, va fi plecată în misiune în Oltenia, pentru
protecţie și o bună mărturie.

Cei care încă nu au achiziţionat manualul de studiu
biblic pe primele 6 luni sau calendarul pe anul 2019, o
pot face de la standul de cărţi din hol. Acestea sunt
GRATUITE.

Pentru creștinii din Sri Lanka și din alte ţări
persecutate. Dumnezeu să-i protejeze pe copiii Săi
din aceste ţări.

2018

Întâlnirile de tineret se vor relua marţi, 7 mai, ora
19:00. Invitat special - caricaturistul creștin Radu
Cleţiu. Tema întâlnirii: IONA - între NU și DA.
Întâlnirea grupelor F0 & F1 - 10 mai, orele 19:00.
Corul copiilor - duminică, 12 mai, ora 18:00.
Deces. A trecut în veșnicie sora Viorica Bodnaru.
Dumnezeu să mângâie familia îndoliată.
Săptămâna de voluntariat la Brădăţel. Tabăra
Creștină Brădăţel organizează în perioada 13 - 17 mai,
o săptămână de voluntariat, în vederea pregătirii
pentru sezonul de vară. Vor fi executate lucrări de
reparaţie, curăţenie și întreţinere. Bărbaţii se vor
ocupa de lucrările administrative, de construcţie,
reparaţie și întreţinere, iar femeile, de partea de
curăţenie. Asigurăm cazare & masă și ajutăm la
transportul până la tabără. De asemenea, sperăm că
vom avea timp și pentru mici ieșiri în natură, pentru a
vedea frumuseţea zonei. Plecarea se va face luni, 13
mai, ora 8:00, de la Biserica Betel. Înscrierile se fac la
fratele Manciu, la numărul de telefon 0742461146 sau
pe adresa de email - office@bradatel.ro.

Pentru Lazăr Dimitrie și fiul său, Mircea, Victoria
Dumbrăvan, Vanita Grozăvescu, Fibia Manole și
pentru toate persoanele care se confruntă cu
probleme de sănătate.
Ne rugăm pentru toţi cei care și-au asumat scopurile
bisericii prin lucrarea “Rugăciune și acţiune” dar și
pentru cei ce nu și le-au asumat încă. Vă reamintim că
ne unim în rugăciune și acţiune pentru implicarea
într-o slujire specifică, a tuturor membrilor bisericii.
Ne rugăm ca fiecare frate și soră din Betel, să facă
ceva pentru biserică, pentru Dumnezeu, mai mult
decât să participe la serviciile divine. Ne rugăm
pentru oameni potriviţi, chemaţi și înzestraţi de
Dumnezeu, pentru acoperirea tuturor nevoilor de
slujire ale bisericii. “Binecuvintează dar, casa robului
Tău, ca să dăinuiască pe vecie înaintea Ta. Căci Tu,
Doamne Dumnezeule ai vorbit, și prin binecuvântarea
Ta, casa robului Tău va fi binecuvântată pe vecie.” 2
Samuel 7:29

Buletin duminical AN XX | Nr. 18 | 05.05.2019

La multi
ani!
Albu Estera
Alexandroni Samuel
Baciu Ion
Balaj Emilia
Birovescu Georgeta
Dumitrașcu Gheorghe

Pentru lucrarea cu tinerii:
- înţelepciune în coordonarea lucrării
- implicarea tinerilor în viaţa și lucrările Bisericii
- o bună mărturie a tinerilor între colegi și prieteni

Kendrella Elena

Iacoban Elena
Ianculescu Dorel
Ianoșel Grigore
Ianoșel Sorin, Valerica
Ianoșiu Amelia, Lucian
Icobescu Andreea, Daniel Jr.

Icobescu Daniel, Dorina
Icobescu Beniamin
Icobescu Fabian, Damaris
Ienciu Cristian
Ienciu Monica
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9:00 - 9:50
10:00-10:55
11:00-12:30

Rugăciune
Studiu biblic - pastor Alexandru Neagoe
Serviciu divin:
Cor, predică - pastor Petru Bulica
Cina Domnului

18:00 - 20:00

Serviciu divin:
Cor, fanfară
Predică - pastor Doug Marksberry

Jula Gheorghe
Luca Elena
Olariu Elena
Olariu Victor

Herman Daniela, Viorel
Hernea Alexandru, Michaela
Hobafcovici Andrei
Hudulin Sanda, Adrian
Humita Mariana
Iacob Alina, Felician

Duminica

Darău Florica

Pentru lucrarea din bisericile misiune - Biled, Blajova,
Chevereș, Folea, Niţchidorf și Voiteg.

RUGĂCIUNE PENTRU FAMILII

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

Pop Marin

Marti

Popa Mihaela

19:00 - 21:00

Să te asculte Domnul
în ziua necazului, să te
ocrotească numele
Dumnezeului lui Iacov,
să-ţi trimită ajutor din
locașul Său cel sfânt și
să te sprijine din Sion.
Psalmii 20:1-2

19:00 - 21:00

Întâlnire de tineret:
Închinare
Invitat - Radu Cleţiu
“IONA - între DA și NU”

Joi
Serviciu divin:
Fanfară
Rugăciune pentru familii
Predică - pastor Ioan Bugnărug

STUDIU BIBLIC
pentru astazi

Hristos a înviat!

BISERICA IMPLICATĂ
mărturie pentru societate: braţe deschise
Luca 15:1-10, Luca 15:7
Ideea centrală: Necesitatea căutării celor ce s-au pierdut în păcatele lumii.
Scopul: Să înţelegem valoarea fiecărui suflet.
Capitolul 15 din Evanghelia după Luca reprezintă triologia pildelor Domnului Isus, deoarece este un capitol în care
sunt afirmate trei pilde, toate având un mesaj comun. Unii teologi sunt de părere că în sine este o singură pildă,
spusă în trei episoade aparent separate, dar care au un trunchi comun: atitudinea lui Dumnezeu faţă de cei
păcătoși și care ar trebui să fie răspunsul nostru în faţa acestui adevăr. În urma acuzei fariseilor și cărturarilor că
Domnul Isus primește pe păcătoși, El afirmă ca răspuns trei pilde, legate împreună. Să privim la primele două pilde
Pilda cu oaia rătăcită
Un om are o sută de oi și pierde una dintre ele. Când face numărătoarea, vede că îi lipsește una, și în loc să renunţe
la ea, o caută până o găsește, iar găsirea acesteia îi produce bucurie, lucru care îl și împărtășește vecinilor lui. Sunt
câteva lucruri care trebuie observate: intenţia căutării, insistenţa căutării și inima căutării. Păstorul a căutat oaia
cu intenţia de a o găsi, nu a abandonat-o dacă s-a pierdut, chiar dacă mai avea nouăzeci și nouă. A insistat în
căutarea lui și nu a renunţat, acest lucru este explicat de conjuncţia cu aspect temporal până, iar inima căutării
este înţeleasă de bucuria păstorului că a găsit oaia pierdută, o bucurie personală și comunitară, întreaga
comunitate este invitată să se bucure de găsirea acesteia.
Partea aplicativă
Această pildă arată în trei direcţii: spre Dumnezeu, spre noi și spre omul pierdut. În această pildă putem învăţa
despre lucrarea harului lui Dumnezeu, care a venit să caute pe cel păcătos. Aici vedem dragostea lui Dumnezeu,
bunătatea Lui și dorinţa de a-l întoarce pe om la El. Aici putem găsi lucrarea lui Cristos de urmărire a celui căzut,
putem să vedem bucuria pe care o are Dumnezeu când găsește pe unul singur. În Scriptură poziţia oilor este în
două locuri: pe umeri și la piept. Păstorul poartă mieii în braţe – un loc de iubire, de afecţiune (Isaia 40:11), însă în
această pildă o pune pe umeri – un loc de tărie, un loc al puterii și siguranţei. Unii oameni se întreabă dacă se pot
ţine de pocăinţă, însă ei trebuie să știe că sunt purtaţi pe umerii Lui, și indiferent cât le va fi umblarea în lume „prin
ispitele haine, numai harul Lui ne ţine”. Când păstorul a abandonat celelalte oi, nu înseamnă că le-a lăsat în
nesiguranţă, ci acest lucru arată valoarea care a acordat-o acestei oi rătăcite. Când Biserica va înţelege valoarea
fiecărui individ rătăcit, când va vedea o valoare în fiecare, atunci nu va abandona căutarea (evanghelizarea), ci va
insista până va găsi. E adevărat că mai erau încă nouăzeci și nouă, și ele erau importante pentru păstor, însă
Domnul Isus ne comunică valoarea unuia singur. Fiecare este important. Cei nouăzeci și nouă de oameni
neprihăniţi care nu au nevoie de pocăiţă, nu înseamnă că ei nu s-au pocăit, ci înseamnă că deja au fost găsiţi,
mântuiţi și sunt în starea de neprihănire (acceptare – justificare) înaintea lui Dumnezeu. Biserica trebuie să
înţeleagă că fiecare om este o valoare și fiecare individ găsit este o bucurie atât pentru pământ, cât și pentru Cer.
Ce anume oferă valoare fiecărui om, indiferent de etnie, de crez, de statut social etc.? Atât oaia pierdută, cât și
cele de pe islaz aveau un statut egal: oi. Atât cei neprihăniţi, cât și cei pierduţi, au un statut egal: oameni creaţi
după Chipul lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi văzut Dumnezeu în noi o valoare (și aceasta dată de El), nimeni nu ar fi
ajuns să se bucure de mântuire, de răscumpărare, care de asemenea ne egalizează pe toţi.
Întrebări pentru discuţii:
Cum îi văd pe cei pierduţi? Cât sunt dispus să sacrific pentru găsirea cuiva?
Care este atitudinea mea faţă de cei care se pocăiesc?
Este fiecare vrednic de mântuire? Am eu vreun merit înaintea lui Dumnezeu că m-a mântuit?

Pilda banului pierdut
În a doua pildă este prezentată o femeie care pierde un ban, o drahmă romană, pe care o caută aprinzând lumina și
măturând casa, și nu se oprește până nu o găsește. Momentul găsirii este un moment al veseliei personale și
comunitare. Când o fată în Israel se căsătorea, ca semn al căsătoriei (și ca zestre) primea din partea părinţilor o
salbă de zece monede de argint. Această salbă reprezenta statutul ei trecut și actual: a fost o fiică și acum este
soţie, oarecum varianta iudaică a verighetei moderne. După ce a fost găsit banul, a fost pus în locul lui în salbă.
Partea aplicativă
Dacă în prima pildă era o oaie care s-a pierdut datorită limitării ei intelectuale, în cea de-a doua este un bănuţ care
este pierdut la întuneric, din cauza neatenţiei altora. Unii se rătăcesc în păcat din cauza lor (precum oaia), însă alţii
ajung în păcat din cauza neatenţiei altora. Fiecare este important și fiecare își are locul lui. Oaia își are locul în
turmă și banul în salbă. Fiecare credincios are locul lui în Împărăţia lui Dumnezeu. Nimeni nu este de lepădat.
Valoarea fiecăruia este importantă. Dacă procentul în prima pildă este de 1%, în cea de-a doua este de 10%, iar în cea
de-a treia (pilda fiului risipitor) este de 50 %. Acest procent crește, și arată că fiecare este esenţial, iar pierderea
este prea costisitoare. Locul pierderii acestui ban este la întuneric, iar găsirea lui este după ce se aprinde o lumină.
Unii se pierd datorită faptului că nu stau la lumină și preferă întunericul. Rolul Bisericii este să păstreze lumina
aprinsă și curăţenia (disciplina) necesară. Ideea din această pildă este că dacă valoarea oii în raport cu întreaga
turmă este mare, cu atât mai mult valoarea unui singur ban faţă de ceilalţi zece. Amândouă pildele arată valoarea
lucrului pierdut, căutarea plină de interes și de persuasiune și bucuria găsirii, o bucurie personală și comunitară.
Întrebări pentru discuţii:
Ai cunoscut bucuria găsirii unui suflet din păcat?
Ai participat la bucuria cuiva care a găsit din cei dragi ai lui și a fost mântuit?
Care este atitudinea ta când știi că unii sunt pierduţi în întuneric?
Biserica este chemată să înţeleagă valoarea sufletelor pierdute și să le caute cu interes. Bucuria creștină este un
rezultat al găsirii celui pierdut, o bucurie preţioasă pentru fiecare Biserică. Un om bogat a găsit într-o zi în praful
străzii o monedă de un pence, o subdiviziune a lirei sterline. A ridicat-o, a curăţat-o bucuros și a pus-o în buzunar.
Un cerșetor s-a uitat indignat și a spus: „Cu siguranţă că ești foarte zgârcit dacă te uiţi și te bucuri de moneda aceea
nesemnificativă!” Omul s-a uitat și a răspuns: „Nu pentru valoarea ei am ridicat-o, ci datorită faptului că pe ea era
chipul reginei Angliei.”

DUMINICA TOMEI
Iubiţi fraţi, surori și prieteni ai Bisericii Betel,
Hristos a înviat!
Evangheliile si celelalte scrieri ale Noului Testament atestă faptul că învierea din morţi a Domnului nostru Isus
Hristos a avut un impact uriaș asupra credincioșilor din primul secol, dovedind cu putere că El este Fiul lui
Dumnezeu, a doua Persoană a Sfintei Treimi.
Dacă privim în Evanghelii la vieţile ucenicilor, putem observa că Învierea a produs în ei o transformare radicală
atât în ceea ce privește așteptările lor personale de la Isus, cât și devotamentul lor faţă de El. În urma învierii ei au
ajuns să-l recunoască drept Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul și Domnul vieţilor lor. Ambiţiile sau problemele
personale au trecut pe un plan secundar, pentru că întâlnirea cu Hristosul înviat a răsturnat toate priorităţile pe
care le-au avut până atunci, ajutându-I să-și concentreze întreaga viaţă pe slujirea Domnului lor.
Sărbătoarea de astăzi comemorează una din cele mai profunde declaraţii ale divinităţii Domnului Isus, pe care o
găsim in Scriptură, cea făcută de Toma atunci când s-a întâlnit cu Hristosul Înviat: „ Domnul meu și Dumnezeul
meu„ (Ioan 20:28). Se pare că de multe secole în istoria bisericii, această credinţă fundamentală în divinitatea
Domnului Isus, nu a mai fost atât de mult atacată și pusă la îndoială ca în zilele noastre. De aceea, noi cei care
formăm biserica, suntem chemaţi ca în aceste vremuri când credinţa celor mai mulţi se răcește, să facem din
această mărturisire a divinităţii Domnului Isus, moștenirea care să o lăsăm generaţiilor viitoare.
Haideţi cu toţii, fără ezitare, să 'ţinem sus Cuvântul vieţii', mărturisind prin trăire și proclamare că Isus Hristos este
Domnul!
Pastor Petru Bulica

