Pildele Împărăției
Domnul Isus Hristos, după botez și după ispitirea din pustia Iudeii, și-a început lucrarea
publică predicând despre Împărăția cerurilor (Împărăția lui Dumnezeu): Mat 4:17 De atunci
încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor
este aproape.” Împărăția lui Dumnezeu este locul unde domnește Dumnezeui și se face voia
Lui. Ea este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Fiecare om este chemat să intre
acum în această Împărăție. Omul, după ce aude Evanghelia mântuirii prin Hristos, trebuie să
se pocăiască și să creadă în El, și atunci Duhul lui Dumnezeu îl naște din nou și îl aduce pe
păcătos la viață, în familia Lui și în Împărăția Lui (Coloseni 1:13 El ne-a izbăvit de sub
puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui....)
Din acel moment ucenicul lui Hristos trebuie să trăiască într-un chip vrednic de Dumnezeu și
de Împărăția Lui prin ajutorul Duhul Sfânt. Dar pentru a trăi așa cum se cuvine, trebuie să
învețe lecțiile despre Împărăția Lui așa cum le-a predat Însuși Împăratul: Domnul Isus
Hristos. Pildele Împărăției cerurilor ne conduce pe drumul acestei înțelegeri duhovnicești, al
priceperii și cunoașterii acestei Împărății în care putem intra de acum și în care ne vom
bucura o veșnicie întreagă.

Pilda
Pilda
semănătorului

Pilda cu neghina

Capitolul
din Matei
Matei 13

Matei 13

Pilda grăuntelui
de muștar (a)
și
pilda aluatului (b)

Matei 13

(a) Împărăția începe cu ceva mic dar se termină cu ceva
foarte mare.
(b) Puterea împărăției lui Dumnezeu este foarte mare –
influiențează totul.

Pilda comorii
ascunse și
mărgăritarului

Matei 13

Impărăția cerurilor este o valoare imensă care se caută
și se descoperă, iar pentru a intra în „posesia” ei trebuie
să sacrifici tot ce ai.

Pilda năvodului
(a)
și pilda
cărturarului
iscusit (b)

Matei 13

Pilda cu oaia
rătăcită

Matei 18

Pilda robului
nemilostiv

Matei 18

Pilda lucrătorilor
viei

Matei 20

(a)
Împărăţia cerurilor este accesibilă tuturor oamenilor, dar această ofertă nu-ți garantează apartenența la
ea. Identificarea credincioșilor adevărați și a celor falși
va fi făcută la urmă.
(b) Împărăția lui Dumnezeu trebuie înțeleasă în
integralitatea ei.
Împărăția are tainele și căile ei. Ele trebuie înțelese în
integralitatea lor și în modul în care se armonizează
între ele. Despre Împărăție poți învăța și ce nu trebuie,
dar și doar o parte din ce trebuie. Isus era foarte
interesat ca ei să înțeleagă toate tainele Împărăției. De
aceea, El îi întreabă: Matei 13:51-52 (51) Aţi înţeles voi
toate aceste lucruri?”, i-a întrebat Isus. „Da,
Doamne”, I-au răspuns ei (52) Şi El le-a zis: „De
aceea orice cărturar, care a învăţat ce trebuie despre
Împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care
scoate din vistieria lui lucruri noi şi lucruri vechi.”
Este esențial să înțelegi toate tainele Împărăției, toate
legitățile Împărăției, și să îți racordezi mintea la
imaginea ansamblului. Diavolul e specialist să
speculeze detalii din Împărăție pentru a ne deturna și
defocaliza de la direcția dată de întreg ansamblul
tainelor Împărăției.
Împărăția Lui este pentru cei care au o atitudine smerită
ca a unui „copil”, precum și sensibilitate și
grijă/preocupare pentru toți cei din jur (și pentru cei
credincioși și pentru cei pierduți).
Împărăția este a celor care iartă. Păcătosul iertat, plin
de recunoștință pentru iartarea primită, trebuie să
dorească să ierte pe oricine a greșit împotriva lui și
trebuie să facă tot ce-i stă în putere pentru a realiza o
reconciliere completă
Ca să intri în Împărăție trebuie să te raportezi corect la
Împăratul: în timp ce avem grijă să nu ne târguim cu
EL căutând să-L „îndatorăm” pentru slujirea noastră,
nu trebuie să ne comparăm cu ceilalți slujitori și să-L
lăsăm pe EL să ne dea răsplata pe care o socotește
potrivită.

Lecția principală
Tainele Împărăției ne sunt descoperite prin intermediul
Cuvântului lui Hristos, dacă ai o inimă bună, potrivită
pentru el. Principala taină despre Împărăția lui
Dumnezeu este că ea începe cu schimbarea lăuntrică a
omului, care este rodul lucrării Cuvântului lui
Dumnezeu în inima lui.
De aceea:
 Rezultatul
auzirii
Evangheliei
depinde
întotdeauna şi peste tot de starea inimii celor care
o aud.
 Caracterul ascultătorului determină efectul
Cuvântului asupra sa.
 Măsura creșterii este determinată de măsura în
care omul îmbrățișează Cuvântul
Împărăția se plămădește în mijlocul luptei spirituale, în
prezența dușmanului și a lucrării de înșelare pe care
acest dușman o desfășoară.

Pilda celor doi fii
(a)
și pilda vierilor
(b)
Pilda nunții fiului
de împărat

Pilda celor doi
robi
Pilda celor zece
fecioare

Pilda talanților

Matei 21

Matei 22

Matei 24
Matei 25

Matei 25

(a) Săvârșirea voii lui Dumnezeu este singurul lucru de
care este nevoie pentru a-I fi plăcuți
(b) Apartenența la Împărăție necesită credincioșie și o
inimă plină de recunoștință față de Cel care ne-a
chemat la ea – altfel Împărăția ne va fi luată și dată
altora.
Invitația la Împărăție, care ne este oferită cu
generozitate, trebuie acceptată fără întârziere, la fel și
condiția pusă de Împărat pentru a participa la bucuriile
din ea: îmbrăcarea cu haina neprihănirii lui Hristos
La venirea Domnului Isus – Împăratul Împărăției –
trebuie să fim găsiți credincioși în lucrul încredințat.
Așteptarea revenirii Domnului implică din partea
urmașilor Săi o atitudine caracterizată de veghere și
pregătire permanentă. Vegherea este esențială, fiindcă
vine vremea în care nu va mai fi posibil ca cineva să se
pregătească: ușa va fi închisă.
Pentru că Împăratul ne-a încredințat talanții Lui (ocazii,
oportunități de slujire și abilitățile necesare), trebuie
să-i administrăm cu hărnicie ca să aducem roadă,
răscumpărând vremea.

Aniversări ale zilei de naștere în luna Iulie
Popa Dorotheia
Tiron Claudiu
Săracu Mihai
Daravin Ştefan
Petecariu Alexandru
Stan David
Popa Anca
Zlatan Daniel
Bulugu Robert
Petecariu Emanuel
Necula Doina
Tecla Cristian
Bocăneală Ionuţ
Vicleanu Mircea

1
2
6
7
7
7
10
10
11
13
14
15
17
19

Costache Doru
Bordeianu Rodica
Bărbăscu Agachi
Gîscă Dan
Bulugu Loredana
Mihai Florica (Focşani)
Pîrvu Ilie
Petecariu Andrei
Ambrozie Ruxandra (Tămăoani)
Burghelea Abigail
Cojocaru Petrica
Chirilă Mihaela
Buzdugan Liliana
Pîrjol Paraschiva

Evenimente în perioada următoare:
Data, ziua, ora

Evenimentul, locul

Miercuri - Vineri,
10 – 12 Iulie
Joi (11, 18, 25 Iulie)
ora 10 – 12
Luni – Sâmbătă,
15 – 20 Iulie
Sâmbătă – Sâmbătă,
20 – 27 Iulie
Luni – Sâmbătă,
29.07 – 3.08
Joi, 8 August

Săptămâna de rugăciune a bisericii
De la ora 18 – Seri de rugăciune
Clubul de vacanță pentru copii (la BCB)

Sâmbătă – Sâmbătă,
17 – 24 August

Tabăra tinerilor din BCB – Casa Elim, Zărnești

Tabăra copiilor din filialele BCB – Valea Sării
Tabăra de zi cu copiii din Ucraina
(satul Priozerne)
Tabăra copiilor BCB – Brașov
Seară de rugăciune cu biserica (ora 18)

Aniversări ale zilei de naștere în luna August
19
21
22
24
24
27
27
27
28
28
29
29
30
30

Munteanu Georgiana
Petecariu Ioana
Luca Marioara
Paşcan Alexandra
Bordiciuc Tamara
Custură Elena
Stoica Dorin
Gîscă Bianca
Bojoagă Ioan
Tonica Emanuel
Asoltanei Maria
Cireş Mihai
Pavăl Vasile
Ştefu Renata

1
1
3
4
5
8
9
11
13
13
14
15
15
15

Vârgolici Ioana
Stan Cătălin
Stoica Geanina
Burghelea Aurora
Cireş Denis
Grecu Ecaterina
Panaite Mihai
Pascali Elena
Dinu Florica
Stan Mihaela
Moisă Aurora (Tuluceşti)
Chirilă Haralambie
Zaharia Alexandrina
Bulugu Ștefi

16
16
17
17
18
19
19
21
21
21
24
24
25
26

Motive de rugăciune pentru perioada Iulie – August




Pentru mântuirea celor nemântuiți din casele noastre.
Pentru toate lucrările bisericii din perioada Iulie – August (tabere, clubul de vacanță,
întâlnirile bisericii, etc) pentru ca toți cei ce vor auzi Cuvântul sfânt să aibă o viață
transformată și să trăiască cu evlavie în Domnul Hristos.
Pentru ca fiecare membru al bisericii să vegheze și să fie gata pentru întâlnirea cu
Domnul Isus (pentru o mai bună înțelegere revizitați pildele Împărăției lui Dumnezeu)
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