Anunțuri

Motive de rugăciune

Ședință prezbiteri: mâine, ora 18:30

Ședință
 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, 23 noiembrie, sunt
invitați toți cei care s-au născut pe data de 23
a oricărei luni din an, ianuarie-decembrie).
ă persoane văduve. În această
 Agap
Agapă
dimineață, după terminarea serviciului
divin, toate persoanele văduve sunt invitate
la biserică la o agapă și un timp de părtășie.
ântări: 29 noiembrie, ora 11:00.
 Binecuv
Binecuvântări:
v., o
ra 18:00.
 Corul Liceului Baptist: 29 no
nov.,
ora
Bun venit pe lume Ana Dorothea! Pe 15
noiembrie, în familia Lup Valentin și
ăscut o fetiță pe nume Ana
Alexandra, s-a n
născut
Dorothea. Dorim ca Dumnezeu s-o
binecuvinteze pe ea și pe părinții ei!
ă. ÎÎn
n fiecare luni de la orele
Curs
 Curs fanfar
fanfară.
18.00
18.00,, la biserica noastr
noastrăă se desfășoară un
curs gratuit pentru to
ți copiii șșii tinerii care
toți
doresc ssăă ccânte
ă.
ânte la un instrument de fanfar
fanfară.
ă: în fiecare duminică, de
Curs
 Curs de catehez
cateheză:
la ora 9:00.

pentru
 pentru cei afectați de atacurile teroriste
ăptămâna trecută la Paris.
care au avut loc ssăptămâna
Pentru cei răniți, pentru familiile care și-au
pierdut oameni dragi și pentru o trezire
spirituală în Franța și în întreaga Europă.
ăm ssăă ne rugăm pentru cei
 să continu
continuăm
afectați de tragedia de la clubul Colectiv
Colectiv,,
pentru recuperarea celor răniți, pentru ca
Dumnezeu să aducă alinare familiilor
afectate de pierderea celor dragi
dragi..
pentru noul Guvern, ca Dumnezeu să dea

pentru
fiecărui ministru în parte, înțelepciunea și
forța necesară de a lua cele mai bune decizii
pentru țara noastră.
fratele pastor Samy Tuțac și Cristi Marițan

fratele
care azi vor sluji la Biserica Baptistă din
Rovinari și la cea din Globul Craiovei.
persoanele care se confruntă cu

persoanele
probleme de sănătate: Ana, Daniela
ălin, Cristian,
Andronache, Gina Bulica, C
Călin,
Mihai Chiș, Dorina Ciupa, Mihaela
ăprărescu, Ligia Dega, Nela Grek
C
Căprărescu,
Grek,, Ilie,
Mariana, Nicolae, Flori Radomir, Simona,
Lia Sfârcoci, Maria Tudor, Veronica. De
asemenea, vvăă invităm în fiecare joi și la o zi
de pos
postt pentru aceste persoane.
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Duminică dimineața
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-12:30
Duminică seara
18:00-20:00

,
Bogdan Ciprian
Oana Ciucure
Ștefan Ciuraș
Ioan Nițescu
Ovidiu Sorescu
Ana Vucu
Daniela Alda
Ileana Balaj
Aurel Ioescu
Ioan Urâtu
ă
Mariana Ciupulig
Ciupuligă
Sofia Cotta
Sofia Mihai
Emilian Tarba
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22.11
22.11
23.11
23.11
23.11
23.11
24.11
24.11
24.11
24.11
25.11
25.11
25.11
25.11

Raoul Tuțac
Alina Ungur
Adrian Voicu
Grațian Brânda
Iosif Margan
Monica Suldak
Iosif Todor
Emanuel Dancea
Cosmin Grosan
Liviu Jurca
Adriana Mariș
Arcadie Plămadă
Ion Șiclovan

25.11
25.11
26.11
27.11
27.11
27.11
27.11
28.11
28.11
28.11
28.11
28.11
28.11

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

Marți, seară de tineret
19:00-21:00
Joi seara
19:00-20:30

Rugăciune: Doru Racovicean
S
tudiu biblic: pastor Alexandru Neagoe
Studiu
Serviciu divin:
Cor
Predică: pastor Ken Tucker
Serviciu divin:
ței, prezentare & colect
Cor
Cor,, cor clopo
clopoței,
colectăă specială RVE
Predic
ă: pastor Petru Bulica
Predică:
Închinare
Predic
țac
ă: pastor Samy Tu
Predică:
Tuțac
Rug
ăciune: Radu Popa
Rugăciune:
Serviciu divin:
Fanfară
Predic
ă: pastor Petru Bulica
Predică:

VINDECAREA A DOI ÎNDRĂCIȚI
Matei 8:28-34, Matei 28:17
Ideea centrală: Domnul Isus are putere asupra Satan și demonilor.

Întrebări pentru discuții:
1. Cum de acești doi îndrăciți l-au întâmpinat pe Isus?
2. Care erau problemele pe care le creau acești doi îndrăciți în cetate?
3. De ce le este teamă îndrăciților de Domnul Isus?
4. Care este cunoștința pe care demonii o au despre persoana Domnului Isus?
5. De ce preferă demonii să meargă în porci?
6. De ce le ascultă Domnul Isus rugăciunea?
7. Ce arată gestul locuitorilor cetății de a-L izgoni pe Domnul Isus din cetate despre convingerile lor
spirituale?

ţii contextuale și exegetice:
Explica
Explicaţii
Evanghelia după Matei, prin conținutul său, este de fapt o descoperire a Domnului Isus ca și
Împărat, Împăratul lui Israel. După afirmarea princiilor împărăției (capitolele 5-7) urmează o
serie de evenimente care pun în lumină puterea acestui Împărat (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; febră -8:14-15), puterea asupra lui Satan (îndrăcit – 8:16-18) și
puterea asupra naturii (potolirea furtunii – 8:23-27). Oprirea furtunii a făcut posibil ca ucenicii și
Domnul Isus să ajungă în partea cealaltă în ținutul Gadarenilor și au fost întâmpinați de doi
îndrăciți. Gadara este una dintre cetățile dintre neamuri în care Domnul Isus a făcut minuni. Alte
cetăți dintre neamuri în care El a făcut minuni sunt: Tir și Sidon (Mat.15:21-28), Cezareea lui Filip
(Mat. 17:14-21), Decapolis (Mc. 7:31-37).
Potrivit relatării evanghelistului Matei acești îndrăciți ”ieșeau din morminte”(v. 28), acolo
avându-și locuința. În acele zile exista convingerea că mormintele sunt bântuite de demoni.
Acești oameni au devenit o problemă socială încât ”nimeni nu putea trece pe drumul acela”(v.29).
Confruntarea dintre Domnul Isus și acești oameni posedați demonic nu este prezentată ca fiind
inițiativa Domnului Isus. Ei încep să strige un mesaj de respingere la adresa Domnului. ”Ce
legătură este între noi și Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu?” este un mesaj de recunoaștere a două
lucruri, primul că nu este o legătură între lumea lui Dumnezeu și lumea lui Satan, iar în al doilea
rând că Isus este Fiul lui Dumnezeu.
A doua întrebare a celor posedați demonic exprimă îngrijorarea cu privire la ceea ce ar putea să le
facă, și anume ”ai venit să ne chinuiești înainte de vreme?”(v.29). Acest „înainte de vreme” (v. 29)
indică faptul că există o hotărâre cu privire la viitorul lui Satan și armatele sale. Demonii se
folosesc de trupuri pentru aș face lucrarea în lumea aceasta.Acesta este motivul pentru demonii lau rugat să le dea voie să intre în porci. Modul în care demonii cer permisiunea Domnului Isus să
intre în porci ne arată faptul că în mod real îl recunosc ca stăpân. Porcii s-au aruncat în mare
pentru că Cel Rău este unul care distruge. Pierderea materială generată de acest fapt și ducerea
veștii în cetate
cetate,, i-a făcut pe locuitorii acestei cetății să-l roage pe Domnul Isus să plece.
Aplicații / considerente misiologice:
Posesiunea demonică este o stare reală în care se poate afla un om. Scopul celui rrău
ău este ssăă aducă
distrugere în tot ceea ce Dumnezeu a creat (oameni, bunuri materiale, natură,etc.) Domnul
Isus poate să elibereze pe orice om de orice fel de stăpânire a Celui Rău. Domnul Isus este
Fiul lui Dumnezu și această mărturisire este recunoscută chiar și de Satan și demoni.

ACȚIUNI DE CRĂCIUN
„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, de fapt suntem chiar datori, să ne arătăm dragostea
pentru cei din jurul nostru prin fapte, prin A DA ceva: un cuvânt bun, un zâmbet, o mână
întinsă cu pace, o atitudine de acceptare, de compasiune, de dragoste … lucruri mărunte
față de ce A DAT Dumnezeu pentru noi. Suntem chemați să căutăm binele celor din
jurul nostru prin acțiunile pe care le desfășurăm în fiecare an. De ce? Pentru că Domnul
Isus a spus “E mai ferice să dai decât să primești!” Și așa și este
este!! Ești chemat să arăți celor
din jurul ttău,
ău, cât de mult Îl iubești pe Dumnezeu.
1. BUCURIA DĂRUIRII – 350 plase cadou pentru copiii din centrele de plasament și de
reeducare.
2. E MAI FERICE SĂ DAI – contribuții financiare pentru familii dezavantajate social la
ieșirea din biserică, în cutiile portocalii.
3. LUCRAREA DIN PENITENCIAR – contribuții financiare la ieșirea din biserică, în
cutia albă.
Aceste acțiuni se vor desfășura în duminicile din 22, 29 noiembrie și 6, 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.

