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DUMINICĂ
10:00-10:50 Studiu biblic

  Țara pe care o binecuvântează

  (Evrei 3:1-6)

  Grup închinare | fanfară

19:00 - 21:00 Întâlnire tineret:

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Mesaj: Alexandru Neagoe
  Miracolul rodirii: credincioșia

  Dumnezeu (Deut. 11:7-17)

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Mesaj: Petru Bulica

  Grup închinare | cor mixt

  (Ieremia 17:5-8)

  Închinare | mesaj: Emil Bartoș

  Fanfară | mesaj: Ioan Bugnărug

  Binecuvântat sau blestemat?

11:00-12:30 Serviciu divin: 

MARTI

  De ce (să) cred în miracole?

JOI

Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL

Rugăciune pentru

ROMANIA

Penitenciar

- contribuții financiare pentru lucrarea de 

la Penitenciarul din Timișoara

Acțiunile se vor desfășura în duminicile din 

27 noiembrie, 4, 11 și 18 decembrie 2022.

Ne apropiem de cea mai îndrăgită perioadă 

a anului, Sărbătoarea Nașterii Domnului 

Isus Hristos. Cu ajutorul dumneavoastră, 

am dori să fim și în acest an, o 

binecuvântare pentru cei aflați în nevoi, 

contribuind la următoarele acțiuni:

E mai ferice să dai!

- contribuții financiare pentru persoane și 

familii nevoiașe din biserică

ACTIUNI DE

Craciun
La multi ani! ,

membrilor bisericii noastre care își vor 
sărbători ziua de naștere săptămâna viitoare:

Beșeleu Cristina

Plămadă Arcadie

Grosan Cosmin

Mercea Teodor

Todor Iosif

Ilie Elena

Vucescu Florica

Brânda Grațian

Șiroviță Laura

Dancea Emanuel

Schifirneț Ionica

Pascu Virgil

Jurca Liviu

Leuce Monica

- autorități care să promoveze integritatea 

și principii sănătoase în instituțiile publice

- sunt o bună mărturie pentru cei din jur

- o bună colaborare cu alte țări și popoare

- ocazii de propovăduire a Evangheliei

- aduc cinste Domnului și țării prin viața lor

- sunt binecuvântați cu harul mântuirii

- sunt o binecuvântare pentru semeni

MIJLOCIM  

- decid în ceea ce privește alcătuirea legilor, 

cheltuirea banilor și soarta oamenilor

pentru toți românii care:

Domnului, în folosul românilor:

- au nevoie de Dumnezeu și de alți oameni

CEREM 

MULȚUMIM 

Domnului pentru toți românii care: 

“... voi dar întăriţi-vă şi nu lăsaţi 

să vă slăbească mâinile, căci 

faptele voastre vor avea răsplată.” 

(2 Cronici 15:7)

SALUTUL BISERICII

Curs de cateheză pentru candidații la 

botez:  în fiecare duminică, de la ora 10:00. 

Curs de creștere spirituală pentru cei 

botezați în ultimii doi ani: în fiecare 

duminică, de la ora 10:00.

Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi: 

luni, 28 noiembrie, ora 19:00.

Decese: Grigore Ianoșel | Tiberiu Mioc | 

Ion Cojocaru. Fie ca Dumnezeu să mângâie 

familiile îndoliate. Înmormântările au avut 

loc săptămâna trecută.



STUDIU BIBLIC - 27 noiembrie

INDRACITUL

DIN GADARA

de la posedare

la ascultare
Marcu 5:1–20

I. Rezultatele posedării demonice (vv. 2–5)

Motivele pentru care ar putea cineva ajunge sub autoritatea celui rău pot fi multiple, însă 
principala cauză este cu certitudine îndepărtarea de Dumnezeu. 

Slava lui Dumnezeu se vede foarte clar în schimbarea pe care Isus o face în viața oamenilor; un 
îndrăcit este schimbat în mod radical de Domnul, astfel încât stă lângă Domnul și ascultă de El.

La nivel personal, omul acesta era profund afectat de prezența demonilor în viața lui. Era un 
singuratic, izolat de ceilalți, fără prezența familiei și a prietenilor în viața lui. Duhul necurat îl 
îndemna să-și facă singur rău, prin tăieturi cu pietre, prin rănile rezultate în urma încercării 
celorlalți de a-l controla, chiar prin locurile unde locuia, zi și noapte. Omul fără Dumnezeu va 
experimenta, mai devreme sau mai târziu, efectele nocive ale atacurilor demonice.

În ceea ce înseamnă partea socială a acestui om, efectele erau devastatoare: nu doar că nu era 
parte a societății, ci era chiar o foarte mare problemă și un pericol pentru cei din jurul lui. 
Oamenii încercau să-l ajute dar nu-l puteau „domoli”. Au încercat probabil prin diverse terapii 
cunoscute atunci, chiar au încercat să-l supună prin legături și lanțuri, dar nu au reușit. 

1. Efecte personale

3. Efecte spirituale

2. Efecte sociale

Chiar dacă aceste efecte nu sunt importante pentru contemporani, poate nu sunt importante nici 
pentru cel vizat, ele devin o urgență din perspectiva veșniciei. Omul nu era doar distrus fizic și 
social, ci încă din lumea asta avea perspectiva chinului veșnic. În cazul lui, demonul se manifesta 
violent și gălăgios, era recalcitrant și de nestăvilit. Ce este interesant de observat e faptul că 
demonul ce-l stăpânea l-a adus în fața Domnului Isus. Această atitudine este una caracteristică 
duhurilor răzvrătite față de Domnul, care în obrăznicia lor, nu se dau înapoi de la nimic. Din 
afirmațiile duhului necurat reținem că acesta știa clar cine este Domnul, ce autoritate are și ce 
destin au ele. Duhurile știu clar ce urmează pentru ele, dar tot nu renunță la starea de răzvrătire 
față de Domnul.

Când Domnul intervine în viața cuiva, fie el și îndrăcit, posedat de o legiune de demoni, acolo 
are loc o schimbare radicală, vizibilă.

1. La nivel personal

Chiar dacă schimbarea spirituală nu a produs bucurie pentru cei din jur, ea este evidentă și este 
remarcabilă în viața celui eliberat. Când Domnul Isus eliberează viața cuiva, respectivul este 
total schimbat și transformat. Aici se vede slava lui Dumnezeu, în transformarea uluitoare pe 
care o face în viața omului. Cel ce altă dată era spaima zonei stă liniștit lângă Domnul, iar când 
Isus se pregătea să plece îl vedem venind după El și dorind să nu se mai despartă de Cel ce i-a 
adus pacea în viață. Schimbarea este evidentă, căci cel ce altădată era un îndrăcit, acum 
vorbește plin de bucurie despre Isus. Dacă posedarea demonică i-a adus tot felul de suferințe și 
neajunsuri (singurătate, nesupunere, agresivitate, automutilare), transformarea făcută de 
Domnul Isus este una benefică atât pentru el cât și pentru cei din jur. Domnul a reușit ceea ce 
alții nu au putut. Dacă altădată era o foarte mare problemă a societății, acum îl vedem un 
misionar ce vestește puterile minunate ale lui Dumnezeu simțite pe pielea lui.

Uitându-ne la ceea ce ne este prezentat în text descoperim că omul este prezentat după 
eliberare „șezând jos îmbrăcat și întreg la minte” (v. 15). De aici înțelegem că omul a fost 
recuperat, ajungând să fie liniștit, cu mintea limpede, care gândește rațional. De remarcat 
efectele pocăinței aici. Pocăința produce liniște, aduce înțelepciune și îl face pe cel transformat 
un reper al societății. De aceea, când ne întâlnim cu Domnul Isus și ne lăsam transformați de El, 
întotdeauna această transformare este una benefică celui schimbat.

Iată că cei din satele din jur au venit în grabă să vadă cele petrecute cu porcii și l-au descoperit pe 
cel ce era spaima locului, îndrăcitul de altă dată, că era acum unul cu care se putea dialoga, care 
avea mintea limpede și transformată. Deși în repetate rânduri s-au străduit să-l potolească, 
chiar prin „metode” dure, cei din cetate și din satele din jur, când l-au văzut acum vindecat, nu 
au avut o atitudine de bucurie și satisfacție. Desigur că acest lucru a produs uimire, dar 
societatea nu a fost deloc fericită, datorită pierderilor materiale suferite, astfel că L-au rugat pe 
Isus să plece. În loc să fie bucuroși, îi vedem înspăimântați și supărați de cele întâmplate.

3. La nivel spiritual

II. Rezultatele prezenței divine 

2. La nivel social

El a venit printre noi
“A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit.” 

(Ioan 1:11)

Adina Ogrăzeanu-Nagy

Ei sunt doar un cuplu tânăr. Sunt obosiți. Dar cine n-ar fi obosit în acest oraș aglomerat? Toată 
lumea e ocupată, toate locurile sunt ocupate. Și în casa de poposire. Chiar și în parcare. Toată 
lumea se grăbește. Cine are timp să observe un cuplu tânăr, simplu, obișnuit? Cine are timp să 
recunoască în banalitatea clipelor simple diferitul? Unicul? Prețiosul? În graba de dinainte de 
Crăciun, în timpul pregătirilor de advent cine are timp să vadă, să observe când lângă noi de 
oprește El? Cine se întrerupe să schimbe o vorbă cu El? Să-L inivite pe El în zilele aglomerate? Să 
Îi ofere Lui un loc? Să se așeze lângă El…Și dând la o parte decorațiunile exterioare, obiceiurile, 
gălăgia, cine pune timp deoparte pentru El? El a pus timp deoparte pentru noi. A venit printre 
noi acum 2000 de ani. El este și acum întotdeauna cu noi. Pentru că El este Emanuel, 
Dumnezeul care este cu noi! Noi doar trebuie să Îl vedem pe El, în fiecare zi, în fiecare clipă. 
Cine dintre noi are azi timp pentru El?
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