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Celebram Adventul împreuna
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Anunțuri

Motive de rugăciune

Concert
 Concert de colinde Corul studenților
evanghelici: 14 decembrie, ora 19:00, Sala
Olimpia, Timișoara.
 Curs de cateheză: în fiecare duminică, de
la ora 9:00.
n fiecare luni de la or
 Curs fanfară. ÎÎn
oraa 18.00
18.00,,
la biserica noastr
noastrăă se desfășoară un curs
gratuit pentru copiii șșii tinerii care doresc ssăă
ă.
învețe ssăă ccânte
ânte la un instrument de fanfar
fanfară.
Serviciul divin de duminica viitoare, 20

Serviciul
decembrie va începe la ora 10:00.
ă, 20
Programul copiilor: duminic

Programul
duminică,
decembrie, ora 18:00.
 Crăciunul pentru fiecare. S
âmbătă, 26
Sâmbătă,
:00-12:00, vom avea în
decembrie, orele 10
10:00-12:00,
mijlocul nostru câteva grupe de copii de la
diferite centre de plasament și de la Centrul
de Reeducare pentru minori din Buzia
ș. Cu
Buziaș.
această ocazie, vom avea o colectă
colectă.. Familiile
care au posibilitatea, sunt rugate să aducă
un platou cu prăjituri pentru masa
organizată la sfârşitul serviciului.
6. Puteți
Calendar studiu biblic 201

Calendar
2016.
achiziționa de la standul de cărți, calendarul
de studiu biblic pentru anul 201
6. Acesta
2016.
apare în trei formate și anume: pentru Biblie
(conține lecțiile duminicale) la prețul de 1
leu
leu,, de perete (conține și temele de studiu
biblic) la prețul de 4 lei și manual de studiu
(conține lecțiile de studiu biblic pe primele
șase luni) la prețul de 6 lei.

,
Sebastian Bulica
Geanina Giurici
Maria Mureșan
Ioan Rediș Jr.
Dorin Cutaru
Alexandru Bejan

4

13.12
13.12
14.12
14.12
15.12
16.12

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 fratele pastor Alexandru Neagoe
ăzi va predic
care ast
ala Biserica Baptistă Nr.
astăzi
predicala
1 din Reșița și Biserica Baptistă Nădejdea din
Sănnicolau Mare iar miercur
i, la Casa de
miercuri,
Cultură din Oțelu Roșu.
pentru
 pentru Corul studenților evanghelici și
fratele pastor Samy Tuțac care luni sear
searăă vor
sluji la Sala Olimpia iar pe 19 decembrie la
Casa de Cultur
Culturăă din Hațeg.
pentru familia Bodnariu din Norvegia ca
Dumnezeu ssă-i
ă-i ajute să-și recupereze copiii
luați de Serviciile Sociale.

ăprariu
Angela C
Căprariu
Daniel Rusovan
Cristian Marițan
Siviu Rogobete
Samson Popescu

17.12
17.12
18.12
18.12
18.12
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Duminică dimineața
09:00-09:50
10:00-11:00
11:10-12:30
Duminică seara
18:00-20:00
Marți, seară de tineret
19:00-21:00
Joi seara
19:00-20:30

Rugăciune: Daniel Scornea
Studiu biblic: pastor Petru Bulica
Serviciu divin:
țac
Cor, predică: pastor Samy Tu
Tuțac
Serviciu divin:
Cor, program fanfară
Predică: pastor Petru Bulica
Concert de colinde al Corului Studenților Evanghelici
țac
Predică: pastor Samy Tu
Tuțac
ărug
Rugăciune: pastor Ioan Bugn
Bugnărug
Serviciu divin:
Concert colinde Corul Harmonia
Predică: pastor Alexandru Neagoe

Tema generală a lunii decembrie:

MIRACOLUL REGENERĂRII VIEȚII
Matei 9:27-31, Matei 9:28-29
VINDECAREA A DOI ORBI
Ideea centrală:
Morții sunt readuși la viață, orbilor li se redă vederea și muții capătă glas. Această succesiune de
miracole proclamă fără echivoc: „Epoca mesianică a venit! Isus este Mesia lui Dumnezeu!”
Acesta este cel de-al nouălea miracol pe care Matei îl consemnează în secțiunea 8:1-9:38 și este
încadrat de o înviere din morți (Mat. 9:23-26) și de o vindecare a unui mut îndrăcit (Mat. 9:32-34).
Conform profețiilor din Isaia (cf. 35:5-6), învierea morților, redarea vederii orbilor și tămăduirea
celor muți sunt semne clare ale sosirii epocii mesianice (cf. Mat. 11:5). În două rânduri (8:16-17;
11:4-5), Matei face trimitere la texte mesianice din Isaia, care sunt împlinite în lucrarea de
vindecare săvârșită de Isus (cf. Isaia 42:7; 53:4; 61:1). Mesajul autorului/evanghelistului este unul
clar: Epoca mesianică a sosit! Isus este Mesia lui Dumnezeu! În Israelul antic, orbirea era
considerată pedeapsă sau judecată divină (cf. Gen. 19:11; Lev. 26:14-16; Deut. 28:28-29, etc.), motiv
pentru care orbii erau marginalizați social și religios: „La unul care nu vede, nu merită să te uiți”.
După cum s-a observat anterior, vindecarea orbilor este un semn clar al venirii epocii mesianice.
Nu întâmplător, cei doi orbi care strigă după Isus îl declară „Fiul lui David” (v. 27). Acești doi orbi
sunt primele personaje care folosesc acest titlu mesianic, în Ev. după Matei (cf. 1:1). În mod
remarcabil, cei care se referă la Isus cu titlul de „Fiul lui David” sunt, în primul rând, orbii (cf.
20:30-31) și cei dintre neamuri (cf. 15:22), care erau considerați orbi din punct de vedere spiritual,
de către evrei. Cei care ar fi trebuit să vadă, nu văd; iar cei care nu pot vedea cu ochii, aceia văd cu
adevărat. Distincția aceasta este consecventă cu una din temele majore ale Ev. după Matei: Isus
este recunoscut ca Mesia de către neamuri, dar este respins de către evrei (cf. 2:1-12, etc).

Este puțin probabil că Matei a intenționat să indice o neascultare/nesupunere a orbilor. Un alt
fapt, însă, merită luat în considerare. Expresia „în tot ţinutul acela” (v. 31b; cf. 9:26, 35) descrie
ățile pe care Isus le condamnă mai târziu
regiunea de la Nordul lacului Galileii, și anume cet
cetățile
pentru că nu au crezut minunile care au fost săvârșite în ele (11:20-24). Pentru aceste cetăți, ar fi
fost mai bine dacă nu ar fi aflat despre vindecarea orbilor, căci această „veste bună” le-a slujit de
condamnare. De aici se poate deduce un alt motiv pentru secretul mesianic: Isus își ține
ascunsă lucrarea, întrucât cei de care este ascunsă nu erau pregătiți să o accepte. Secretul
mesianic este și un gest de așteptare, de har și de îndurare, din partea lui Mesia!

Actiuni
, de Craciun
)

Isus le „poruncește” orbilor „cu tot dinadinsul” (v. 30) să nu facă public miracolul vindecării.
Expresia cu „a porunci cu tot dinadinsul” este una categorică, sintagma „cu tot dinadinsul”
redând în alte texte din NT emoții foarte puternice: înfiorare sau necaz (cf. Marcu 1:43; 14:5; Ioan
11:33, 38). Din cauza acestei expresii, există o dezbatere între comentatori – dacă neascultarea
celor doi orbi (v. 31) este una pozitivă („cei care au experimentat lucrarea înfăptuită de Isus, nu pot
să nu vorbească despre minunea petrecută în viața lor”) sau una negativă („cei care îl numesc pe
Isus ‘Domn’ [v. 28c] nu îi împlinesc/respectă porunca fermă, categorică [vv. 30-31]”).

Aplicații și considerente teologice:
Credința mântuitoare presupune o înțelegere corectă a Persoanei și lucrării Domnului Isus
Hristos. O astfel de înțelegere corectă este, astăzi, la îndemâna oricui – prin intermediul Scripturii
și al Duhului revelator. „Dacă cea mai mare nevoie a omenirii ar fi fost sănătatea, Dumnezeu ne-ar
fi trimis un medic. Dacă cea mai mare nevoie a omenirii ar fi fost bunăstarea, Dumnezeu ne-ar fi
trimis un economist. Dar Dumnezeu ne-a trimis un Mântuitor, căci cea mai mare nevoie a omenirii
este mântuirea.” (Anonim/Max Lucado) Cei care așteaptă de la Isus Hristos soluții doar pentru aici
și acum (sănătate trupească, bunăstare materială, etc.), nu i-au înțeles scopul venirii în lume. El a
venit să ofere mult mai mult – a venit să ofere o mântuire eternă! În bunătatea și îndurarea Lui, Isus
Hristos oferă și astăzi soluții la problemele de aici și de acum (boală, lipsuri, sărăcie, etc.), ca o
anticipare a epocii mesianice finale, când orice boală și orice suferință își vor găsi remediul – pe
deplin și pentru vecie.
Întrebări pentru discuții:
1. „În rugăciune putem vedea cel mai clar concepția cuiva despre Dumnezeu.” (D.A. Carson) Care
sunt cele mai comune cereri din rugăciunile dvs.? Îi cereți Domnul și altceva decât soluții pentru
aici și acum ?
2. În bunătatea și îndurarea Lui, Isus Hristos oferă și astăzi soluții la problemele de aici și de acum.
Puteți depune mărturie despre un răspuns afirmativ recent pe care Domnul vi l-a dat, în urma unei
rugăciuni pentru însănătoșire, ieșire din criză, salvare dintr-o situație grea, etc.?
3. Este credința un factor determinant pentru vindecarea miraculoasă? Argumentați răspunsul.
4. Mai există astăzi înțelegeri greșite cu privire la Persoana și lucrarea Domnului Isus? Dacă da, care
sunt acestea? Sunt ele un pericol pentru biserica locală din care faceți parte?
5. Care credeți că sunt cauzele orbirii spirituale din prezent? Și ce ar trebui să facem, pentru ca cei
din jurul nostru să îl vadă pe Isus Hristos așa cum este El cu adevărat?

„Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”, o poruncă grea și ușoară în același timp. Pentru că
Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că A DAT ceva, pe fiul Său și noi suntem
chemați să ne arătăm dragostea pentru cei din jurul nostru prin fapte, prin A DA ceva celor din jur.
BUCURIA DĂRUIRII – 350 plase cadou pentru copiii din centrele de plasament și de reeducare.
E MAI FERICE SĂ DAI – contribuții financiare pentru familii nevoiașe
nevoiașe,, în cutiile portocalii.
LUCRARE PENITENCIAR – contribuții financiare la ieșirea din biserică, în cutia albă.
Aceste acțiuni se vor desfășura în duminicile din 13, 20 decembrie.
"Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte
neînsemnați frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut.” Matei 25:40.

