Anunțuri
Astăzi
 Astăzi este ultima zi în care mai puteți
dona pentru acțiunile de Cr
ăciun!
Crăciun!
Arta
 Arta în scop caritabil este un proiect social
și de evanghelizare pentru adunarea de
fonduri, prin vânzarea de obiecte ffăcute
ăcute de
voluntarii Taberei Creștine Br
ădățel. Aceste
Brădățel.
fonduri sunt folosite pentru a aduce în
tab
ără, adolescenți din familii defavorizate
tabără,
dar care învaț
ă, oferindu-le o
învațăă bine la școal
școală,
ssăptămână
ăptămână care le poate schimba viața, în
care aud Cuvântul lui Dumnezeu și se
bucur
bucurăă cu alți tineri ca ei. Anul acesta am
reușit ssăă aducem 11 adolescenți prin
fondurile adunate. Ajut
Ajutăă un adolescent ssăă
mearg
ără, prin cump
ărarea unui
meargăă în tab
tabără,
cumpărarea
obiect expus în holul bisericii.
Crăciunul
ătă, 26
Sâmbătă,
 Crăciunul pentru fiecare. Sâmb
decembrie, ora 10:00, vom avea în mijlocul
nostru câteva grupe de copii de la diferite
centre de plasament și de la Centrul de
Reeducare pentru minori din Buziaș.
Familiile care au posibilitatea, sunt rugate să
aducă un platou cu prăjituri pentru masa
organizată la sfârşitul serviciului.
 Ședință prezbiteri & diaconi: luni, 21
decembrie, ora 19
:00.
19:00.

,
Ecaterina Anton
Nicolae Iepure
Cristina Lela
Dorothea Moț
Viorica Pobega
Ovidiu Aldea
Marius Berbec
Carolina Dumitrescu
Estera Murariu
ăr Panduru
Laz
Lazăr
Simona Gorban
Georgeta Iovanovici
Sever Florea

4

20.12
20.12
20.12
20.12
20.12
21.12
21.12
21.12
21.12
21.12
22.12
22.12
22.12

Recital de pian & colinde. Marți, 22
decembrie, ora 18, la biserica noastr
noastrăă va avea
loc un recital de pian & colinde susținut de
clasa de elevi a profesoarei Camelia C
ărăbaș.
Cărăbaș.

Motive de rugăciune
Pentru
 Pentru pace în lume și în sufletele noastre.
Dumnezeu ssăă reverse pacea Sa, atât în
această lume plină de conflicte, cât și în
interiorul nostru și să-I rămânem
credincioși în orice circumstanțe.
pentru o cercetare a tuturor românilor cu
ărbătorii Nașterii Domnului
ocazia ssărbătorii
Domnului..
pentru cei care sunt marginalizați și în
suferință (bolnavi, săraci, singuri,
nedreptățiți, batjocoriți) ca ei să-și pună
toată încrederea în Dumnezeu.
pentru persoanele bolnave din biserica
noastră, ca Dumnezeu să se îndure, să le
aline suferința și să le întărească credința.

pentru inimi deschise pentru Cuvântul lui
pentru
Dumnezeu și pentru a face voia Lui.
Domnul să ne ajute să ne străduim în fiecare
zi să trăim asemenea lui Isus, iubind
ascultarea de Dumnezeu, rugăciunea și
Cuvântul Său, dar și trăirea plină de
dragoste față de semenii noștri.
pentru
 pentru familia Bodnariu din Norvegia ca
ă-i ajute să-și recupereze copiii
Dumnezeu ssă-i
luați de Serviciile Sociale.

Ioan Ciobotă
Aurica Borozan
Vasile Pop
Constanța Schelenka
Emanuel Sfârcoci
Marta Telescu
Maria Avram
Gheorghe Barbut-Lazăr
Doru Birovescu
Maria Petrescu
Ciprian Bodea
Carmen Constantin
Ioan Poru

23.12
24.12
24.12
24.12
24.12
24.12
25.12
25.12
25.12
25.12
26.12
26.12
26.12

Duminică dimineața
09:00-09:50
10:00-12:00
Duminică seara
18:00-20:00
Vineri - CRĂCIUNUL
10:00-12:00
18:00-20:00
Sâmbătă dimineața
10:00-12:00

Rugăciune: Ghiță Mocuța
Serviciu divin:
Cor, predică: pastor Petru Bulica
Serviciu divin:
Program și cor copii, predică: pastor Alex Neagoe
Serviciu divin:
Cor, predică: pastor Samy Tuțac
Serviciu divin:
Cor, cor clopoței, predică: pastor Petru Bulica
CRĂCIUNUL PENTRU FIECARE:
Program invitați speciali
Predică: pastor Alex Neagoe
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VINDECAREA UNUI
MUT ÎNDRĂCIT
Matei 9:32-34, Matei 9:33

Asteptând sarbatoarea
Întruparii lui Cristos
Dragi frați, surori și prieteni ai Bisericii Betel,

Acesta este cel de-al zecelea miracol pe care Matei îl consemnează în secțiunea 8:1-9:38 și este
precedat de o înviere din morți (Mat. 9:23-26) și de o vindecare a doi orbi (Mat. 9:27-31). Conform
profețiilor din Isaia, învierea morților, redarea vederii orbilor și tămăduirea celor muți sunt
semne clare ale sosirii epocii mesianice. În două rânduri, Matei face trimitere la texte mesianice
din Isaia, care sunt împlinite în lucrarea de vindecare săvârșită de Isus. Mesajul autorului este
unul clar: Epoca mesianică, anunțată de Isaia, a sosit! Isus este Mesia lui Dumnezeu! Frecvența
(zece miracole personalizate), varietatea (vindecarea de febră, lepră, paralizie, hemoragie
internă, orbire, muțenie; eliberarea din posesiunea demonică; învierea din morți) și unicitatea
şa ceva în Israel!”; a se vedea și
miracolelor săvârșite de Isus (v. 33 b: „Niciodată nu s-a văzut aaşa
discuția privitoare la vindecarea orbilor, din lecția anterioar
ă) sunt semne clare ale instaurării
anterioară)
epocii mesianice – epoca restaurării tuturor lucrurilor! Toate aceste miracole prezentate în
secțiunea 8:1-9:38 nu sunt, în primul rând, gesturi de compasiune ale lui Isus față de nevoile
imediate și urgente ale oamenilor, situațiile critice de aici și de acum ci sunt, înainte de toate,
semnele intervenției răscumpărătoare ale lui Dumnezeu, în mijlocul unei lumi căzute și corupte.
Aplicații și considerente teologice:
- Miracolele ssăvârșite
ăvârșite de Isus nu sunt, în primul rând, gesturi de compasiune față de nevoile
imediate și urgente ale oamenilor.Ele sunt, întâi de toate, semne ale intervenției răscumpărătoare
ale lui Dumnezeu într-o lume căzută coruptă și afectată de păcat.
- Miracolele săvârșite de Isus dovedesc că Împărăția lui Dumnezeu s-a instaurat cu putere pe
pâmânt, invadând teritoriile aflate sub puterea demonilor, a păcatului, a bolii și a morții
morții..
- Demonstrația plină de putere și autoritate divină a lui Isus nu rămâne fără reacție: ea produce
uimiri (adeseori) trecătoare sau impresii de moment; respingeri tot mai înverșunate; „capitulări”
depline, prin pocăință și credință; etc.
Întrebări pentru discuții:
1. Este credința o condiție indispensabilă pentru minuni (vezi și lecția din 25 octombrie)?
2. Sunt minunile o garanție a primirii credinței – am văzut/experimentat minuni, deci voi crede?
3. Cum explicați reacția fariseilor – au văzut minuni pe care nu le-au putut contesta, dar nu L-au
acceptat pe Isus ca Mesia? De ce a fost mai convenabil pentru ei să atribuie lucrarea de necontestat
a lui Isus puterilor demonice (9:34; 12:24) și nu instaurării Împărăției lui Dumnezeu (12:28)?
4. De ce-L resping și astăzi atât de mulți pe Isus Hristos, în ciuda dovezilor certe în favoarea
existenței și a intervenției Lui în lume?
5. Au fost lucrări mărețe ale lui Dumnezeu la care ați fost martori sau pe care le-ați
experimentat personal și care v-au marcat profund la momentul respectiv – dar pe care, cu
trecerea timpului, le-ați dat uitării?

Pregătindu-ne din nou pentru Sărbătoarea Întrupării Domnului Isus Cristos vă dorim,
din partea Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara, să aveți parte de un timp
al apropierii de Dumnezeu și de semeni, mai ales de aceea care se confruntă cu probleme
și lipsuri, sau sunt singuri și nebăgați în seamă.
Pregătindu-ne din nou pentru Sărbătoarea Întrupării Domnului Isus Cristos vă dorim,
din partea Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara, să aveți parte de un timp
al apropierii de Dumnezeu și de semeni, mai ales de aceea care se confruntă cu probleme
și lipsuri, sau sunt singuri și nebăgați în seamă.
Fiecare zi a Praznicului Întrupării lui Cristos este o ocazie deosebită să primim sau să
oferim dragostea noastră altora. Amintirea Nașterii Mântuitorului nu are nici o valoare
pentru noi dacă continuăm să fim răi, aroganți, absurzi, să vorbim urât, să ne disprețuim,
să nu ne facem timp pentru cei dragi, să fim egoiști. Sărbătoarea Nașterii lui Isus este
frumosă cu adevărat pentru cei care au lăsat ca dragostea lui Dumnezeu să le inunde
ființele și care fac tot ce pot ca această dragoste să se reverse spre alții.
Se vorbește des în preajma sărbătorilor despre "spiritul Crăciunului", dar din nefericire
doar se vorbește. Adevăratul "spirit al Crăciunului" este spiritul celor care trăiesc toată
viața cheltuind și cheltuindu-se pentru a-i îmbogății pe semenii lor, oferind timp, grijă,
dragoste și preocupare pentru a face bine altora.
Fie ca Dumnezeu să aducă la aceste sărbători mai mult din "spiritul primului Crăciun" în
inimile noastre, în familiile noastre și în bisericile nostre. "Căci cunoașteți harul
Domnului nostru Isus Cristos, El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca
prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți." (2 Corinteni 8:9)
Să ne dea Dumnezeu un timp binecuvântat la aceste sărbători și să avem în noi gândul
Domnului Isus Cristos.
Pastor Samuel Tuțac

