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Celebram Adventul împreuna
(

Anunțuri

Motive de rugăciune

Concert
 Concert Corul Radio Vocea Evangheliei
- 7 decembrie, ora 19:00, Sala Olimpia.
14 decembrie,
Concert
 Concert Corul studenților --14
ora 19:00, Sala Olimpia.
Târg de prăjituri. La finalul serviciului

Târg
divin din această seară, veți avea ocazia să
cumpărați prăjituri pregătite de tinerii din
Corul Studenților. Banii strânși vor fi
folosiți pentru acoperirea cheltuielilor de
organizare a activităților din decembrie.
ă. ÎÎn
n fiecare luni de la ora 18.00,
Curs
fanfară.
 Curs fanfar
la biserica noastr
noastrăă se desfășoară un curs
gratuit pentru copiii și tinerii care doresc ssăă
ă.
învețe ssăă cânte la un instrument de fanfar
fanfară.
ăciune. În fiecare sear
Rug
searăă de la ora 19:00,
 Rugăciune.
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.
Conferinț
ă consiliere biblică, cu tema
Conferință
”Clădirea unei biserici sănătoase prin
lucrarea de consiliere biblică”, organizată la
Centrul Areopagus, 12.12.2015., orele 9:30ţei este ssăă ofere
12:30. Scopul conferin
conferinţei
orientare generală celor care doresc să
beneficieze de pregătire în cadrul
programului de formare în consiliere
biblică al Centrului Areopagus (detalii la
www.areopagus.ro/consiliere-biblica).

Pentru
 Pentru Corul Harmonia care va participa la
Biserica Baptistă din Tg. Jiu, la aniversarea
a 25 de ani cu Dumnezeu în Oltenia. În anul
1990, Biserica Baptist
Baptistăă Nr. 1 Betel trimite pe
fratele Cornel Hudulin ca misionar în
Oltenia, zona Tg. Jiu. În 6 decembrie 1990
are loc ordinarea fratelui Hudulin ca pastor
al Bisericii Baptiste din Tg. Jiu. În acești 25
de ani, Dumnezeu l-a folosit în plantarea a
9 noi biserici baptiste și construirea a 5
locașuri de închinare, în care au fost
botezate 300 de persoane. Să ne rugăm ca
Dumnezeu să binecuvinteze în continuare
familia Hudulin și lucrarea care se
desfășoară în zona Olteniei.
Pentru Andrei Găluț, unul dintre tinerii
afectați de incendiul de la clubul Colectiv
Colectiv,,
precum și pentru ceilalți tineri care luptă
să supraviețuiască, pentru recuperare și
vindecare în urma arsurilor și mântuire.
Pentru toate persoanele care se confruntă
cu probleme de sănătate: Ana, Daniela
Andronache, Gina Bulica, Călin, Cristian,
Mihai Chiș, Dorina Ciupa, Mihaela
Căprărescu, Ligia Dega, Ileana și Nelu
Forț, Gheorghe Forțiu, Nela Grek, Ilie,
Mariana, Nicolae, Flori Radomir, Simona,
Lia Sfârcoci, Maria Tudor, Veronica. De
asemenea, vă invităm în fiecare joi și la o zi
de post pentru aceste persoane.

,
Vasile Nica
Andrei Pobega
Maria Tîrziu
Lidia Boițiu
Ana Boran
Vasile Sentici
Teofil Coț
ău
Sorin Sab
Sabău
Maria Micuț
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Duminică dimineața
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-12:30
Duminică seara
18:00-20:00

06.12
06.12
06.12
07.12
07.12
07.12
08.12
08.12
10.12

Silvia Oprea
Veronica Bogdan
Floare Briscan
Elena Dincă
Dumitru Grosu
Ana Henz
Violeta Lelea
Irina Marițan
Liliana Scurtu

10.12
11.12
12.12
12.12
12.12
12.12
12.12
12.12
12.12

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
18:00-22:00

Rugăciune: Nicolae Damșe
ărug
Studiu biblic: pastor Ioan Bugn
Bugnărug
Serviciu divin:
Cor, predică: pastor Samy Tuțac
Cina Domnului
Serviciu divin:
Corul studenților, predică: pastor Petru Bulica
Târg de prăjituri
Închinare
Concert colinde Corul RVE - dirijor: Lari Muntean
Desiderio Quintet
Predică: pastor Samy Tuțac
Seară prelungită de rugăciune

Tema generală a lunii decembrie:

MIRACOLUL REGENERĂRII VIEȚII
Matei 9:18-26; Marcu 5:21-43; Luca 8:40-56

Învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei

Actiuni
, de Craciun
)

Ideea principală: Vindecarea sufletului de păcat este cel mai mare miracol
Explicarea pasajului
pasajului:: Fruntașul sinagogii apelează la ajutorul Domnului Isus, v. 18a.
Smerenia fruntașului, v. 18(a). Fruntașul era un om smerit. Ținând cont că Iair nu era un simplu
bătrân respectat, ci chiar administratorul sinagogii din Capernaum, adică cel care răspundea de
ordinea și serviciile ce aveau loc în sinagogă, nu i-a fost simplu sa vină și să ceară ajutorul
Mântuitorului. Mai mult decât atât, textul ne spune că el a îngenunchiat. De aici învățăm că
pentru a avea parte de mila Domnului Isus, trebuie să venim înaintea Lui în smerenie.
Credința fruntașului, v.18(b). Fără nici o îndoială, fruntașul s-a apropiat de Domnul Isus cu
credință. „Fiica mea adineaori a murit; dar vină și pune-Ți mâinele peste ea și va învia.” Cerința
fruntașului depășea cadrul natural al împrejurărilor. El nu s-a apropiat de Domnul Isus cum se
ând ccerem
apropia de un medic obișnuit, ci a recunoscut în El puterea divină. C
erem ceva de la Domnul
Când
Isus, trebuie s-o facem cu credință, crezând că El ne va dărui ce este mai bun pentru noi.
Compasiunea Domnului Isus, v.19. Scriptura spune că fruntașul sinagogii s-a plecat în
genunchi și s-a închinat Domnului Isus. Fără îndoială gestul sincer al fruntașului l-a mișcat pe
Domnul Isus, de aceea Mântuitorul a reacționat imediat. Ori de câte ori cineva se apropie sincer
de Domnul Isus, răspunsul benefic din partea Mântuitorului nu se lasă așteptat.
Domnul Isus s-a ridicat și l-a urmat, v. 19. Fiind plin de compasiune, Domnul Isus, spune
evanghelistul Matei, s-a ridicat imediat și l-a urmat împreună cu ucenicii Săi. Domnul Isus i-a
văzut credința și-a luat ucenicii și a mers să învieze pe fiica fruntașului.
Vindecarea femeii de scurgerea de sânge
Starea disperată în care se găsea femeia, v. 20. Pe lângă faptul că femeia suferea greu din cauza
bolii, starea ei era dificilă încă din alte două motive; ea devenise o femeie săracă, evanghelistul
Marcu scrie că ea a cheltuit tot ce avea v. 26; în al 2-lea rând, în toată perioadă bolii ea nu putea să
viziteze lăcașurile sfinte, deoarece, conform legii, era necurată.
Credința femeii, v.21. Având o credință autentică, ea s-a atins de colțul hainei Lui, fiind
încredințată că poate fi vindecată. Credința că Domnul Isus poate s-o vindece a jucat rolul cheie.
Este important să observăm că starea dificilă a femeii a împedicat-o să se adreseze direct, dar a
avut credință că poate fi vindecată doar atingându-se de colțul hainei Lui. Aici avem o manifestare
plenară a harului divin, care s-a manifestat chiar și prin colțul hainei Mântuitorului.
Favorul deosebit acordat femeii, v. 22. Termenul folosit de evanghelistul Matei este σζω
ōzō), car
(s
(sōzō),
caree simbolizeaz
simbolizeazăă faptul că femeia s-a făcut bine, da
darr mai cu seam
seamăă a fost salvată, aceasta
in adresarea Mântuitorului.
reiese și d
din
Mântuitorul s-a întors s-o vadă, v. 22. Domnul Isus s-a întors s-o vad
vadăă dar nu a suspendat
puterea ccaa femeia ssăă fie vindecată, dimpotrivă a dorit s-o asigure ccăă credința ei a salvat-o și de
și de cele mai multe ori noi ccăutăm
ică, totuși, învățăm că cel mai
păcate. De
ăutăm vindecarea fiz
Deși
fizică,
sigurarea cu viaț
important favor nu este vindecarea fizic
fizicăă ci iertarea păcatelor și aasigurarea
viațăă
veșnică.

Încurajarea femeii, v. 22. Prin faptul că Domnul Isus a expus public cazul femeii, El nu a căutat so facă de rușine, ci dimpotrivă a declarat-o curată în primul rând, apoi a mângâiat-o și încurajat-o.
Acceptarea și mângâierea femeii, v. 22. Faptul că Mântuitorul a acceptat-o reiese din adresarea
plină de tandrețe și compasiune fiică. Aici Domnul Isus își arată compasiunea, descoperindu-și
atributul de părinte al făpturii căzute.
Iertarea și vindecarea sufletului femeii, v. 22. „Isus S-a întors, a văzut-o şi i-a zis: „Îndrăzneşte,
fiică! Credinţai ta te-a tămăduit”. Şi s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela.” Fără îndoială, scopul
Domnului Isus a fost restaurarea sufletului și împăcarea cu Dumnezeu, iar tămăduirea bolii a slujit
ca simbol al iertării și vindecării sufletului împovărat de păcatele trecutului.
ățăturii Domnului Isus
Aplicarea înv
învățăturii
Discutați în grup semnificația versetului: 22Isus S-a întors, a văzut-o şi i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică!
ţa ta te-a ttămăduit”.
Credin
ămăduit”. Vindecarea femeii de o boală incurabilă de care a suferit timp de 12 ani, a
Credinţa
fost o mare încurajare și a contribuit la creșterea credinței lui Iair, a cărui fetiță avea 12 ani.
Întrebări pentru discuție:
Discutați contrastele dintre versetele:
22 Isus S-a întors, a văzut-o şi i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică! Credinţai ta te-a tămăduit”. Şi s-a tămăduit
femeia chiar în ceasul acela.
24 le-a zis: „Daţi-vă la o parte, căci fetiţa n-a murit, ci doarme!” Ei îşi băteau joc de El. Dar, după ce a
fost scoasă gloata, Isus a intrat înăuntru, a luat pe fetiţă de mână, şi fetiţa s-a sculat.
1. Care a fost reacția fruntașului sinagogii la momentul vindec
ării femeii
vindecării
femeii?? De altfel, care sunt
reacțiile oamenior la vindecarea bolnavilor?
2. Care este influența miracolelor asupra credinței noastre?
3. Care este cel mai mare favor acordat de Domnul Isus?
4. Ce rol au miracolele în viața noastră?
5. În care din compartimentele vieții voastre simțiți nevoia unui miracol?

„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 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.

