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Rugăciune

Anunturi
,

?
Nuntă: astăzi, 11 septembrie, ora 15, Biserica
?
Pentru cei care se căsătoresc anul acesta, ca
Betel, Andrei Pobega &Georgiana Craia.
Craia.
Dumnezeu să vegheze asupra lor pe noul
drum pe care pășesc împreună.
?
Rugăciune pentru noul an școlar: în cadrul
serviciului divin din această seară.
?
Pentru unitate, creștere spirituală și putere în
?
Ședință prezbiteri & diaconi: luni, 19
mărturisire în toate bisericile din țară.
septembrie, ora 19:00.
Dumnezeu să aducă o adevărată trezire
?
Repetiții cor: miercuri,ora 19:00, încep
spirituală în țara noastră.
repetițiile de cor.
?
Cei care încă nu au achiziționat manualul de
?
Pentru persoanele care se confruntă cu
studiu biblic pentru a doua jumătate a anului,
probleme
de sănătate - Ana Vucu, Elena
o pot face de la stand
ul de ccărți.
ărți.
standul
n, fiica surorii Kovaci
Puican, Anto
Anton,
Kovaci,, Anuța
Întâlnire femei: Toate femeile şi fetele sunt
?
Colaru, Lenu
ța-Viorica, Daniela Andronache,
Lenuța-Viorica,
invitate cu drag la o întâlnire de părtăşie şi
Gina Bulica, Elena Buta
ș, Dorina Ciupa, D
uță
Butaș,
Duță
n 24
încurajare care va avea loc în sâmbăta di
din
Constantin, Ezra, Sorina-Mihaela & C
ătălinCătălinseptembrie, la ora 10, în biserica noastră. Gina
Dumnezeul păcii să vă sfințească
leana For
Andrei, IIleana
ț, Maria Ghilea
Forț,
Ghilea,, Silvia
Bulica va fi împreună cu noi, iar tema mesajului
El însuși pe deplin; și duhul vostru,
ă,
Gongola, Vanita Grozăvescu, Ionic
Ionică,
este "Noi nu suntem dintre aceia care dau
sufletul vostru și trupul vostru să fie
Monica,
Dorica și Ionel Scobercea, Lia Sfârcoci,
Monica,Dorica
înapoi... (Evrei 10:39)
10:39).. Sunteţi aşteptate cu drag!
păzite întregi, fără prihană, la venirea
Sofia, Marian Ștef
ănescu, Maria Tudor
Ștefănescu,
Tudor,, Ioan
?
Operațiunea "Ghiozdanul": Astăzi este
Domnului nostru Isus Cristos.
Ur
âtu - ca Dumnezeu să le aline suferința, să le
Urâtu
oate contribui.
ultima zi în care se mai p
poate
1 TESALONICENI 5:23
întărească credința și să le vindece.

Salutul Bisericii Betel 2016

Duminica dimineata
,

ORGANIZAREA CLASELOR DE STUDIU BIBLIC
- Demisol vechi: grupa preșcolari; grupa familii tinere - fără copii sau având copii mici (F0)
- Demisol nou: grupa familii cu copii școlari (F1)
- Parter: grupe familii (F2 - sala 14, F3 - sala 12)
- Etaj I: Betesda (sala 36), fam. coriști (FC) - sala 37; liceeni - sala 38; tineri peste 18 ani
- Etaj II: cl. 7-8 (sala 44); cl. 1-2 (sala 45); cl. 3-4 (sala 46); cl. 5-6 (sala 47)
- Sali „Mama si copilul”, parter, respectiv urcarea spre balcon
- Sanctuar: musafiri, persoane care din motive întemeiate nu pot participa la celelalte clase

Anca Bulica DeJong
Lucian Ciorba
Eva Jurca
Cristina Lala
Florica Lupu
Angela Schuch
Carmen Balaj
Eugenia Bulica
Doina Gherghina
Dorel Ianculescu
Mihaela Micicoi
Lelita Popa
Mihaela Sfera

4

11.09
11.09
11.09
11.09
11.09
11.09
12.09
12.09
12.09
12.09
12.09
12.09
12.09

La multi ani!
,

Gheorghe Sohoreanu 12.09
Delia Bogdan
13.09
Olimpia Budea
13.09
Maria Condrea
13.09
Petre Stanoievici
13.09
Viorica Crețu
14.09
Victoria Popa
14.09
Debora Costea
15.09
ăr
15.09
Teodor Laz
Lazăr
Doriana Paunovici
15.09
Sorin Rauca
15.09
Monica Rediș
15.09
Maria Stoian
15.09

09:00 - 09:50
10:00-11:00
11:10-12:30

Rugăciune: Radu Popa
Studiu biblic: pastor Petru Bulica
Serviciu divin:
Cor
Predică: pastor SamyTuțac

Duminica seara

Serviciu divin:
rugăciune
Cor, închinare, rug
ăciune pentru noul an școlar
Predică: pastor Alexandru Neagoe

18:00-20:00
Gavril Buha
Mădălina Mureșan
Marinel Tartău
Elisabeta Vicaș
Radu Buculei
Ionel Mara
Claudiu Oanț
Gabriela Popa
Sebastian Reșinar
Mihaela Sârbu
Aurel Sfârcoci
Veronica Tudoran

Biserica Creștină Baptistă Nr. 1 Betel Timișoara
Str. Ady Endre, nr. 20; Tel. 0256-491918; 0356-436836; Fax 0256-293519
E-mail: contact@betel.ro; www.betel.ro

16.09
16.09
16.09
16.09
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09

Joi seara
19:00-20:30

Bugnărug
Rugăciune: pastor Ioan Bugn
ărug
Fanfarăă
Fanfar
Predică:
pastor SamyTuțac
Predic
ă: pastorSamy
Studiu Geneza (32):
Prin credința ta să croiești o cărare pentru viitor
(Cap. 24:1-27)

Studiu biblic pentru duminica urmatoare

FII BIRUITOR CA ISUS
Matei 4:1-11, 1 Petru 5:8

Ideea centrală: Diavolul este șiret, dar Domnul nostru este mai puternic decât el și de aceea putem fi
și noi biruitori asupra ispitelor
ţii contextuale și exegetice:
Explica
Explicaţii
Textul începe prin a afirma ccăă „Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit („testat”) de
diavolul”.Verbul grecesc,peirazo, care descrie acțiunea, poate avea fie un sens negativ, de ispitire
(ademenirea spre ceva rău), fie unul neutru, de „testare”, sau „încercare” (de ex. Deut. 8:2; Ioan 6:6).
Versetul 1 arată clar că inițiativa acțiunii a aparținut lui Dumnezeu: „Isus a fost dus de Duhul în pustie”.
Scopul lui Dumnezeu nu a fost o „ispitire,” ci o „testare”, care să sublinieze încă o dată calitatea de Fiu
al lui Dumnezeu a Domnului Isus, calitate pe care Tatăl o declarase cu ocazia botezului Său (Mat. 3:17).
Planul diavolului a fost însă să transforme „testarea” într-o „ispitire” care să ducă la subminarea sau
pătarea identității Domnului Isus. Tocmai de aceea primele două ispitiri încep cu cuvintele „Dacă ești
Fiul lui Dumnezeu”. Ispitirea fiilor lui Dumnezeu era de altfel o practică veche a diavolului. În Eden, el a
ispitit pe Adam (tot un fiu al lui Dumnezeu) și a reușit să îl compromită. Mai târziu, vreme de patruzeci
de ani, tot într-o pustie ca și acum, diavolul a ispitit în mod repetat pe un alt fiu al lui Dumnezeu, pe
care Dumnezeu îl izbăvise din Egipt și anume pe poporul Israel (Osea 11:1). Și de acea dată diavolul a
reușit să își atingă scopurile. Acum, când Fiul divin al lui Dumnezeu a venit în lume și urma să își
înceapă lucrarea publică, diavolul își reia atacurile. Metodele sale sunt în linii mari aceleași ca și cele
folosite în cazul lui Adam și al lui Israel (respectiv în cazul copiilor lui Dumnezeu de astăzi). Cele trei
ispitiri par să aibă legătură cu trei dintre domeniile principale în care diavolul a ispitit și continuă să
ispitească pe fiii și fiicele lui Dumnezeu:
1). Satisfacerea nevoilor fizice. În Eden, conștient de nevoia de hrană a lui Adam și a Evei, diavolul îi
invită să guste din pomul interzis – și reușește. În pustia Sinai, unde Israel a stat patruzeci de ani,
diavolul a profitat de resursele limitate de apă și hrană, de căldura mare, de oboseala fizică și a ispitit
în mod sistematic pe poporul lui Dumnezeu în privința nevoilor lor fizice. În pustia iudeii, după
patruzeci de zile de post, diavolul vrea să profite din nou de absența resurselor și de epuizarea fizică a
Domnului Isus pentru a mai înregistra un mare succes. De data aceasta însă, Fiul lui Dumnezeu nu se
lasă sedus de oferta celui rău. Da, nevoia de pâine era reală și acută, dar Fiul lui Dumnezeu vrea să o
primească din mâna Tatălui Său, nu de la brutăria diavolului. Indiferent cât de legitime și acute sunt
nevoile Sale fizice, El știe că relația Sa cu Tatăl și ascultarea de cuvintele Scripturii au prioritate. El
crede cu tărie că Dumnezeu poate împlini nevoile copiilor Săi prin mijloace naturale sau chiar și prin
mijloace supranaturale (prin „orice cuvânt”, sau intervenție specială), dar este la fel de conștient că
atunci când este necesar, fiii lui Dumnezeu sunt dispuși să rămână nesatisfăcuți fizic sau chiar să își
sacrifice viața, mai degrabă decât să întristeze pe Dumnezeu.
2)Interpretarea Cuvântului lui Dumnezeu. Când diavolul vede hot
ărârea fiilor lui Dumnezeu de a nu se
hotărârea
întina, el încearcă să compromită felul în care ei se raportează la sursa lor de autoritate – Cuvântul lui
Dumnezeu. Așa se face că a doua ispitire îl arată pe diavolul citând un pasaj din Scriptură pentru a-L
convinge pe Domnul Isus să se supună autorității sale, aruncându-se de pe streașina templului (Mat.
4:6; Ps. 91:11-12). Planul diavolului era ca Scriptura să fie folosită ca justificare a unor motivații
greșite. Propunerea diavolului putea fi o ocazie deosebită ca Domnul Isus să încerce o experiență
nouă, să facă ceva senzațional, poate chiar să testeze în acest fel puterea și loialitatea lui
Dumnezeu, iar diavolul îi oferea textul biblic care să îi justifice fapta. Desigur, și această tehnică
a deformării cuvintelor lui Dumnezeu era una veche.

În Eden, întrebarea „oare a zis Dumnezeu cu adevărat…” urmărea fie să pună la îndoială Cuvântul lui
Dumnezeu, fie să îi dea o interpretare care să justifice satisfacerea poftei și curiozității umane de a
încerca fructul oprit, iar strategia șarpelui a funcționat. Poporul Israel fusese și el păcălit, de atâtea ori,
de interpretările greșite ale Legii, culminând cu învățăturile cărturarilor și fariseilor, prin care poporul
era dus în rătăcire (Marcu 7:11-13). Domnul Isus era însă un bun cunoscător al Scripturii și astfel a reușit
să demaște intențiile celui rău,răspunzând tot cu cuvinteleScripturii: „Să nu ispitești pe Domnul,
Dumnezeul tău”.
3) Dorința de putere. Cea de-a treia ispitire reprezint
reprezintăă încercarea celui rău de a-L seduce pe Domnul
Isus cu o cale foarte ușoară (o „scurtătură”) pentru obținerea puterii. În acest scop, Îl duce pe un munte
foarte înalt, de unde să Îi poată arăta „toate împărățiile (puterile) pământului și strălucirea lor” (v. 8).
Acolo fiind, Îi oferă „toate aceste lucruri”, cu condiția de a se închina înaintea sa (v. 9). Cu o ofertă
asemănătoare, de dobândire imediată a unor prerogative absolute, cumpărase diavolul supunerea
Evei și a lui Adam: „veți fi ca Dumnezeu” (Gen. 3:5). La fel, aspirația după un împărat, ca simbol al
puterii, a fost mijlocul prin care diavolul i-a făcut pe israeliți să renunțe la autoritatea lui Dumnezeu (1
Sam. 8:6-7). Domnul Isus nu este însă dispus să facă un astfel de târg. Este adevărat, El știa că,
deocamdată, diavolul este „stăpânitorul lumii acesteia” (Ioan 12:31; 14:30), dar tocmai pentru aceasta
venise Fiul lui Dumnezeu în lume, să răstoarne autoritatea celui rău prin lucrarea și jertfa Sa. Totuși,
diavolul îi oferea o cale mult mai ușoară și mai rapidă de a dobândi puterea – aceea de a intra sub
autoritatea sa. Pentru Domnul Isus însă este o singură autoritate demnă de supunere și închinare –
Dumnezeu Tatăl și de aceea El preferă să aștepte glorificarea din partea Tatălui, la vremea rânduită de
Dumnezeu și pe calea stabilită de Dumnezeu, chiar dacă acea cale este calea crucii. Crucea înseamnă
înălțare din partea lui Dumnezeu; scurtăturile sunt păcăleli de moment venite de la tatăl minciunii.
Aplicaţii:
Și ast
ăzi diavolul atacă în aceleași domenii și prin aceleași metode:
astăzi
- Nevoile noastre fizice/biologice sunt cât se poate de reale: nevoia de hrană, de apă, de căldură
(locuință), nevoi sexuale, etc. Dumnezeu a stabilit însă, prin Cuvântul Său, și cadrul în care aceste nevoi
pot fi satisfăcute. Diavolul invită la satisfacerea lor imediată și fără nici un fel de reguli, dar fiii și fiicele
lui Dumnezeu știu că oferta diavolului este înșelătoare și aduce durere („spini și pălămidă”) pe termen
lung. Ei preferă oferta lui Dumnezeu, chiar dacă aceasta poate însemna așteptare și jertfă.
- Cuvântul lui Dumnezeu trebuie interpretat cu multă grijă. Ispita de a justifica interesele și traiul nostru
cu versete din Biblie este una cât se poate de reală și astăzi. Evitarea acestei capcane se face prin
studierea Scripturii într-un mod ordonat, împreună cu alți credincioși și cu rugăciunea sinceră ca Duhul
lui Dumnezeu să ne călăuzească în tot adevărul.
- Puterea (autoritatea) nu este un lucru rău, atâta vreme cât ea este dobândită și exercitată în supunere
față de Dumnezeu și pentru extinderea împărăției Sale. E esențial să învățăm să refuzăm cu fermitate
„scurtăturile” lumești și să lăsăm ca „la vremea Lui, El să [ne] înalțe” (1 Pet. 5:6).
Sugestii practice:
- Fii deosebit de atent la ispite când te simți epuizat din punct de vedere fizic; învață să te hrănești și să
te odihnești în mod adecvat
- Scrie pe o hârtie domeniile și împrejurările în care ești ispitit cel mai des, precum și câteva schimbări
concrete prin care ai putea reduce expunerea la acele ispite. Împărtășește-le Domnului și cel puțin unei
persoane de încredere.
- Gândește-te la o împrejurare în care ai biruit ispita. Care au fost secretele și ce ai putea face pentru a
ieși biruitor din nou?
Întrebări pentru discuții:
1. Ce alte lecții putem desprinde din felul în care Domnul Isus s-a comportat în fața ispitelor?
2. Ce putem învăța din Matei 4:11? Dar din Luca 4:13?
Pastor Alexandru Neagoe

