Anunțuri

Ședințe comitet: 16 noiembrie Ședințe
departamente; 21 noiembrie - prezbiteri.
 Invitație la rugăciune. În fiecare seară de
la ora 19:00, sunt invitați la rugăciune
pentru țară, Cultul Baptist, Biserica Betel,
toți membrii bisericii, dar mai ales cei a
căror zi de naștere coincide cu cea din
calendar (de ex. luni, 16 noiembrie, sunt
invitați toți cei care s-au născut pe data de 16
a oricărei luni din an, ianuarie-decembrie).
 Atelierul coral Jubilate. În perioada 20-22
noiembrie, llaa Biserica Baptist
Baptistăă Nr. 2, se va
ășura un atelier coral sub egida Jubilate.
desf
desfășura
ătirea coral
Lucrarea vizeaz
vizeazăă preg
pregătirea
coralăă pentru
serviciile de închinare și se adreseaz
adreseazăă celor
care slujesc sau vor ssăă slujească în domeniul
muzical, în biserică. Program: vineri, ora
ătă, ora 9:00-13:00 și
18:00 - 21:00; sâmb
sâmbătă,
14:00-17:30; duminică: în cadrul serviciilor
de dimineață și seară.
Invitație persoane văduve. Duminică, 22

Invitație
noiembrie, după terminarea serviciului de
dimineață, toate persoanele văduve sunt
invitate la biserică la un timp de părtășie.
Logodnă.
 Logodnă. Duminică, 8 noiembrie, a avut
loc logoda fratelui Emanuel Cotta cu sora
Oxana Ochiș, de la Biserica Baptistă
Maranata din Arad. Dorim ca Dumnezeu
să-i binecuvinteze!
Cor
 Cor clopoței: 22 noiembrie, ora 18:00.
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Rugăciune
 Rugăciune familii. Toți membrii bisericii
u putut participa la serviciile de
care nu aau
rugăciune pentru famili
familiii atunci când au
fost programați, sunt invitați joi, 19
noiembrie, de la ora 19:00
19:00,, la un timp de
rug
ăciune special.
rugăciune
Prezentarea
 Prezentarea lucrării RVE Timișoara și
colectă specială: duminică, 22 noiembrie,
în cadrul serviciului de seară.
Binecuvântări: 29 noiembrie, ora 11:00.

Binecuvântări:
Corul Liceului Baptist: 29 noiembrie, ora

Corul
18:00.

Motive de rugăciune
pentru
 pentru cei afectați de tragedia din 30
octombrie. S
Săă ne exprimăm compasiunea
pentru cei loviți, să demonstrăm practic
dragostea lui Cristos din inimile noastre și
să ne rugăm pentru cei afectați direct dar și
pentru națiunea noastră greu încercată.
fratele pastor Samy Tuțac care astăzi, de la

fratele
ora 15:00, va predica la Biserica Baptistă din
Dudeștii Noi iar pe 21 noiembrie
noiembrie,, va sluji
al
ături de un grup de tineri la Conferința
alături
tinerilor baptiști din Rovinari, jud
orj.
jud.. G
Gorj.

STUDIU BIBLIC 2016
Cei care doresc să comande calendarul de
studiu biblic 2016, sunt rugați să se înscrie
pe tabelul de la standul de cărți.
- CALENDAR BIBLIE (conține lecțiile
duminicale pentru anul 2016) - 1 leu
- CALENDAR DE PERETE (conține și
temele de studiu biblic) - 4 lei
- MANUAL DE STUDIU ((conține
conține lecțiile
de studiu biblic pe primele șase luni) - 6 lei
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Duminică dimineața
09:00-09:50
10:00-11:00
11:10-12:30
Duminică seara
17:00-19:00
Marți, seară de tineret
19:00-21:00
Joi seara
19:00-20:30

Rugăciune: Avram Moisa
S
tudiu biblic: pastor Petru Bulica
Studiu
Serviciu divin:
Cor
Predică: pastor Alexandru Neagoe
Serviciu divin:
Corurile bărbătești reunite ale Bisericilor Baptiste
Predic
ă: pastor Samy Tuțac
Predică:
Închinare
Predic
ă: pastor Samy Tuțac
Predică:
Rug
ăciune: D
an Jigoria
Rugăciune:
Dan
Serviciu divin:
Fanfară
ărug
Predic
ă: pastor Ioan Bugn
Predică:
Bugnărug
Rugăciune pentru familii

POTOLIREA FURTUNII
Matei 8:23-27, Matei 8:28
Ideea centrală:
Urmarea Domnului nu ne scutește de trecerea prin situații dificile, ci descoperă măsura
credinței noastre în Isus și atributele Lui.
ţii contextuale și exegetice:
Explica
Explicaţii

Evanghelistul Matei începe descrierea potolirea furtunii cu Isus care se urcă în corabie,
iar ”ucenicii au mers după El” (v. 23), exact tema discuției precedentă. Cu toate că ucenicii
sunt cu Isus în corabie apare o furtună foarte puternică care pune în pericol corabia și
viața ucenicilor (v.24).
În contrast cu agitația ucenicilor este starea Domnului Isus (v.24f), atitudinea față de
starea ucenicilor (v.25) și răspunsul față de problemă (v.26f), adică potolirea furtunii. El
este preocupat mai întâi de reacția ucenicilor la problemă și mai apoi de problema în
sine.
Reacția ucenicilor în fața furtunii este una de frică și aceasta arată spre măsura credinței
lor (”puțini credincioșilor”v.26). Puterea Domnului Isus se arată în potolirea furtunii.
Domnul Isus are putere asupra naturii. Secțiunea începe cu ”o furtună atât de
mare”(v.24) și se încheie cu ”o liniște mare”(v.26).

Evanghelia dup
dupăă Matei, prin conținutul său, este de fapt o descoperire a Domnului Isus
ca și Împărat, Împăratul lui Israel. De aceea primele versete din această evanghelie
începe cu genealogia lui Isus, El fiind ”fiul Lui David, fiul lui Avraam”(1:1-17).

Aplicații / considerente misiologice:

Referirea făcută de Matei la faptul că El este fiul lui David înseamnă că El a venit dintr-o
linie genealogică împărătească, dar reprezintă și împlinirea promisiunii făcută de
Domnul lui David, și anume ”casa ta și împărăția ta vor dănui veșnic înaintea Mea, și
scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie”(2 Samuel 7:16).

- Decizia de a-L urma pe Domnului Isus nu este o granție ccăă noi nu vom mai avea parte în
viață de probleme.
- Măsura credinței noastre în Domnul Isus se poate vedea în momente când avem
probleme.
- Situațiile probleme sunt momente în care Dumnezeu se face de cunoscut nouă și celor
de lângă noi.

Evanghelia începe cu o descriere a persoanei Împăratului (captitolele 1-4) de la
genealogie până la momentul începerii lucrării sale. Capitolele cinci la șapte sunt o
prezentare a principiilor Împărăției lui Dumnezeu. Cunoscută ca predica de pe munte
aceasta este primul discurs dintre cele cinci discursuri a căror conținut este înregistrat
integral de către evanghelistul Matei.
Astfel că Evanghelia după Matei este caracterizată de o alternanță între narațiuni și
discursuri. După afirmarea princiilor împărăției urmează o serie de evenimente care
pun în lumină puterea acestui Împărat, Isus Christos (capitolele 8-10). Matei grupează
în această secțiune 10 minuni făcute de Domnul Isus. Puterea Lui este arătată asupra
bolilor (lepră –8:1-4; paralizie– 8:5-13; figuri -8:14-15) și puterea asupra lui Satan
(îndrăcit – 8:16-18).
Potolirea furtunii este unul dintre cele 10 minuni ”argument” privitoare la puterea lui
Cristos. Această minune este precedată de dialog dintre un cărturar și Domnul Isus,
și dintre unul care ”era dintre ucenici” și Domnul Isus, privitor la urmarea Lui.

Întrebări pentru discuții:
1. De ce potolirea furtunii apare după discuția despre urmarea Domnului Isus?
2. Ce comunică faptul că Domnul Isus dormea?
3. Care este reacția ucenicilor în această situație?
4. Care este relația dintre frică și credință?
5. Ce comunică reacția oamenilor față de acest eveniment?
6. Cum de acești oameni au devenit conectați cu acest eveniment?

