Anunțuri
Colectă de Ziua Mulțumirii. Cu ocazia

Colectă
acestei ssărbători,
ărbători, dorim să ne exprimăm
ță de Dumnezeu printr-o
mulțumirea fa
față
dărnicie deosebită. Astfel, în cadrul
serviciului de azi
azi,, vom avea o colectă pentru
lucrarea bisericii. Fondurile vor fi folosite
pentru finalizarea lucrărilor de mansardare
și autorizare PSI a centrului de educație
educație..
Suma de care mai este nevoie este de aprox.
20.000 € (din totalul de peste 80.000 €).
Binecuvântare. Familia Jurca Liviu și Eva,

Binecuvântare.
ăzi
membri ai bisericii noastre, își aduc ast
astăzi
fetița, Alesia-Rebeca, la binecuvântare în
Biserica Baptistă Ghețimani Caransebeș.
Fratele pastor Alexandru Neagoe va predica
în cadrul acestui serviciu.
Clubul Awana va reîncepe la Biserica Betel,

Clubul
ătă, 17 octombrie 2015, de la orele 11:00!
sâmb
sâmbătă,
Toți copiii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani
sunt așteptați cu drag! Persoanele care
doresc ssăă se implice în această lucrare, sunt
rugate să o contacteze pe Emma Bulica (tel.
0751.210.302).
Conferință rugăciune cu pastorul Clyde

Conferință
Hodson
Hodson:: 21 - 24 octombrie 2015.
ți în luna octombrie: Lucian Pop &
 Nun
Nunți
Eugenia Enășoni - 25 octombrie, Biserica
Betel; David Rășinar & Tabita Știbu - 25
octombrie, Lugoj.

Centrul Areopagus face înscrieri pentru
Programul de Formare în Consiliere
Biblică, în colaborare cu biserica Grace
Fellowship, KY, SUA. Programul se
adresează celor care doresc să dezvolte
ţe pentru a oferi sprijin real şi
competen
competenţe
consiliere spiritual
spiritualăă în contextul bisericilor
şoar ă
evanghelice. Cursurile se desfă
desfăşoară
modular, pe o durată de 2 ani, 6 module pe
an, oferite o dată la 2 luni, cu precădere în
weekend. Sunt disponibile 30 de locuri
până la finalul lunii decembrie 2015. Detalii
la www.areopagus.ro/consiliere-biblica/
sau tel. 0256-487485, 494381.
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“Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia
lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” 1 Tesaloniceni 5:18

Motive de rugăciune
Mulțumim lui Dumnezeu pentru modul
în care a binecuvântat Biserica Betel în
acest an, pentru familiile nou întemeiate,
pentru numărul mare de copilași care s-au
născut și pentru toți frații și toate surorile
stră.
care alcătuiesc biserica noa
noastră.
fratele pastor Bulica Petru care astăzi va

fratele
predica la Biserica Baptistă Rayners Lane și
la Biserica Română Betel din Londra.
persoanele care se confrunt
confruntăă cu probleme
de sănătate
sănătate..
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Duminică dimineața
09:00-09:50
10:00-12:00
12:00-14:00
14:00-15:00

Rugăciune pentru familii
1. SCOBERCEA Ionel
2. SCORNEA Daniel, Ramona
3. SCURTU Claudiu, Liliana
4. SECOȘAN Adriana
5. SEGHEDI Sorin
6. SELEGEAN Domnica
7. SENTICI Persida, Vasile
8. SENTICI Eugen, Maria, Sergiu
9. SFÂRCOCI Aurel, Lia
10. SFÂRCOCI Ciprian, Manuela

Ziua Multumirii
,

11. SFÂRCOCI Emanuel, Bianca
12. SFERA Mihaela, Ovidiu
13. SÎMBOTEANU Mihai
14. SIMCELESCU Remus, Voichița
15. SOCACIU Elisabeta
16. SOHOREANU Elena, Gheorghe, Florin
17. SOHORIANU Dumitru, Eleonora
18. SORESCU Silvia
19. SORESCU Ovidiu
20. SORESCU Elisabeta-Lavinia

Biserica Creștină Baptistă Nr. 1 Betel Timișoara
Str. Ady Endre, nr. 20; Tel. 0256-491918; 0356-436836; Fax 0256-293519
E-mail: betelbaptist@gmail.com; www.betel.ro

Rugăciune: Alex Szűcs
Serviciu divin:
redică: pastor Samy Tuțac
Cor, p
predică:
ânz și p
Pr
ărtășie la biserică
Prânz
părtășie
Timp special de rugăciune

Marți, seară de tineret
19:00-21:00

Închinare
redică: pastor Samy Tuțac
P
Predică:

Joi seara
19:00-20:30

Rug
ăciune: Daniel Gruia
Rugăciune:
Serviciu divin
divin::
Fa
nfară, rugăciune pentru familii
Fanfară,
ătălin Covaci
Predică: pastor C
Cătălin

Vindecarea îndrăcitului din Capernaum
Marcu 1:21-28
Ideea centrală: Învățătura Domnului Isus are autoritate, pentru că ea rezultă din identitatea Lui
divină. Prin urmare, ființa umană trebuie să se supună în fața acestei autorități, ascultând și
împlinind cuvintele lui Isus în viața de zi cu zi.
ţii contextuale și exegetice:
Explica
Explicaţii
Exorcizarea din Capernaum este primul miracol consemnat în Ev. lui Marcu. Redarea acestei
minuni are ca scop dovedirea autorit
ății învățăturii lui Isus (vv. 22, 27). De fapt, exorcizarea este
autorității
ţătură nouă care are autoritate” (v. 27, versiunea
interpretată de martorii oculari ca fiind o „învă
„învăţătură
NTR). Mai mult, secțiunea debutează cu afirmarea autorității învățăturii lui Isus (vv. 21-22),
pentru ca în sub-secțiunea imediat următoare autoritatea învățăturii să fie dovedită (vv. 23-28).
Acesta este prima caracteristică a lucrării lui Isus, în viziunea lui Marcu. Isus predică în sinagogă
și în 1:39 & 6:2. Sinagoga este văzută în termeni negativi, în cele mai multe secțiuni din Marcu:
1:23; 3:1-6; 6:1-5; 12:39; 13:9. Aici este locul în care lucrarea plină de putere a lui Isus este contestată
și respinsă (3:1-6; 6:1-5). Și tot aici va fi respinsă mărturia urmașilor lui Isus (13:9-11). Sinagoga
reprezintă micro-Israelul care respinge „Evanghelia Fiului lui Dumnezeu” (cf. 1:1; 13:9-10),
proclamată în puterea Duhului Sfânt (13:11). Prima dată când predică în sinagogă, Isus este
întrerupt de către demoni (v. 23-24). Ultima predică din sinagogă (6:2) este întreruptă de oamenii
necredincioși (6:2-3). Demonii îl declară „Sfântul lui Dumnezeu” (1:24), oamenii îl disprețuiesc
(v. 4), numindu-L „tâmplarul” (v. 3). Predica lui Isus este întreruptă de un posedat care „a dat
buzna în sinagoga lor” (v. 23). Exorcizarea este consemnat
consemnatăă de Marcu și pentru a ne dezvălui
identitatea lui Isus din Nazaret: El este „Sfântul lui Dumnezeu” (v. 24), formulă sinonimă cu „Fiul
lui Dumnezeu” (cf. 3:11; 5:7) și este Cel venit de la Dumnezeu
Dumnezeu.. Autoritatea sau puterea cuvintelor
lui Isus rezultă din identitatea divină a lui Isus. Demonii se supun „îndată” cuvântului poruncitor
poruncitor,,
chiar dacă îi cer lui Isus să îi lase în pace, „să nu aibă nimic de-a face cu El” (1:24; 5:7).
Aplicații și considerente teologice:
Isus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu, Cel venit de la Dumnezeu (1:24). El are putere/autoritate
peste întreaga creație (4:35–41; 6:35–44, 45–52; 8:1–9; 11:12–14, 20–25), peste lumea demonilor
(1:32–34, 39; 3:11, 22–30; 5:1–20; 6:7, 13; 7:24–30; 9:14–29; 9:38) și peste omenirea întreag
întreagăă (13:26;
14:61-62). Cei care astăzi Îi resping puterea mântuitoare (2:10) și nu doresc „să aibe de-a face cu El”,
într-o zi se vor pleca în fața autorității Sale de Judecător (14:62).
Întrebări pentru discuții:
1. Ce înseamnă pentru tine personal faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Propune-ți ca în cursul
acestei săptămâni să meditezi la adevărul divinității lui Isus și la implicațiile acestui adevăr
pentru viața ta zilnică.
2. Câtă autoritate au cuvintele lui Isus în viața ta? Le împlinești? Oferă exemple concrete.
3. Mai există influență demonică astăzi? Poate ea să pătrundă în biserică?
4. Când te-a „uimit” Isus ultima dată? Împărtășește cu biserica o experiență personală
recentă, prin care ai putut vedea puterea Domnului la lucru.

SĂRBĂTORILE DE TOAMNĂ...
În calendarul biblic sărbătorile de toamnă au o însemnătate deosebită pentru poporul lui
Dumnezeu. Acestea oferă un tipar al trezirii pentru fiecare persoană sau națiune. Sunt trei
sărbători în luna a șaptea, din calendarul evreiesc.
Prima este Sarbătoarea Trâmbițelor, în ziua întâia a lunii a șaptea. Este ziua în care poporul era
atenționat că începe "înaltul zilelor sfinte", un timp al cercetării și apropierii de Dumnezeu.
Apoi urma Ziua Ispășirii, cea mai importantă sărbătoare, în a zecea zi a lunii a șaptea. Ziua ispășirii
era o zi a pocăinței și a restaurării întregului popor. În a cincisprezezea zi a lunii a șaptea începea
Sărbătoarea Corturilor și ținea șapte zile. Acestea erau zile de amintire, de mulțumire și de bucurie.
Era un timp în care poporul trăia în corturi, experimenta gloria lui Dumnezeu și se bucura de
părtășia cu El. Pentru că orice piedică și păcat au fost îndepărtate în Ziua Ispășirii, bucuria
celebrării prezenței lui Dumnezeu era maximă.
Sărbătoarea Corturilor era și o sărbătoare a mulțumirii pentru roadele câmpului și pentru toate
binecuvântările lui Dumnezeu. Era și o sărbătoare a recunoștinței și de aceea nimeni nu venea cu
mâinile goale, ci fiecare dădea cât putea, după binecuvântarea pe care i-a dat-o Dumnezeu.
Noi avem astăzi Ziua Roadelor în care îi mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările
revărsate peste noi. Dumnezeu vrea ca la această sărbătoare: să ne amintească de faptele Sale
mărețe din trecut pentru a ne zidi credința, dar și de promisiunile Sale pentru viitor pentru a ne da
viziune. De asemenea, Dumnezeu vrea să ne conecteze, în prezent, la ritmul vieții Sale pentru a nu
rata nici o oportunitate sau binecuvântare, dar mai ales, Dumnezeu vrea să ne întâlnim cu El.
Pastor Samy Tuțac

Dorina Baica
Marta Jicman
Valentin Lup
Ecaterina Merca
Virginia Potra
Ruben Gherghina
Georgeta Mocuța
Estera Oanț
Vasile Vartolomei
Floarea Gheltofan
Daniela Herman
Nicolae Motrescu
Angelica Pop
Doru Gabriel Boruga

11.10
11.10
11.10
11.10
11.10
12.10
12.10
12.10
12.10
13.10
13.10
13.10
13.10
14.10

Elena Imbrea
Gheorghe Mocuța Jr.
Adrian Cosmin Neș
Beniamin Liviu Dancea
Andrei Hobafcovici
Doru llie
Ana Moldovan
Mihaela Șerban
Loredana Brânda
Ciprian Costea
Daniela Imbrescu
Natanael Bejinar
Floarea Rauca

14.10
14.10
14.10
15.10
15.10
15.10
15.10
15.10
16.10
16.10
16.10
17.10
17.10

