Calendar de citire a Bibliei 2017
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
01.04
02.04

Numeri 8-9
Numeri 10
Numeri 11
Numeri 12-13
Numeri 14
Numeri 15
Numeri 16

Proverbe 5
Proverbe 6
Proverbe 7
Proverbe 8-9
Proberbe 10
Proverbe 11
Proberbe 12

Luca 19
Luca 20
Luca 21
Luca 22
Luca 23
Luca 24
Galateni 1-2

Realitatea nouă în Hristos (5:1-5)
Realitatea nouă la care se raportează credinciosul este fundamentată pe certitudini. Primul verb pe care îl
olul 5 este știm
folosește Pavel în capit
capitolul
știm.. Prima realitate menționată în acest paragraf este certitudinea
distrugerii acestui trup pământesc (v.1). A doua certitudine este cea a realității vieții de dincolo de moarte,
fapt ce implică dobândirea unui nou trup, ceresc (v.1b). A treia realitate din viața credinciosului este
tânjirea acestuia după slava viitoare. De aceea gemem în cortul acesta (v.2). Este vorba aici despre dorința
după nemurire, după viața autentică. În fine, a patra realitate este lucrarea de înnoire pe care o realizează
Dumnezeu. Aceasta este exclusiv opera Sa (v.5).
Scopul nou în Hristos (5:6-10)
Noul scop oferă încredere celui ce se îndreaptă spre destinul său ceresc (v.6). De asemenea, noul scop
schimbă pasiunea și preocuparea celui credincios: ne place să fim acasă cu Domnul (v.8). Scopul este clar și
implică total stilul de viață, anume dorința de a-I fi plăcut lui Dumnezeu (v.9). Abia în fața tronului lui
Hristos vom fi împliniți, prin răsplătirea oferită de El (v.10).

STUDIU BIBLIC
pentru astazi

OMUL NOU ÎN HRISTOS
Text: 2 Cor 4:16-5:10,
4:16-5:10, 2 Cor 5:17
Ideea centrală: Lucrarea de mântuire realizată de Domnul Isus presupune o înnoire a ființei umane care
acceptă jertfa mântuitoare, astfel că omul nou în Hristos experimentează o schimbare a modului de viață
ic.
din prezent, dar și o schimbare a destinului veșn
veșnic.

Aplicații
1. Omul nou în Hristos nu se llasă
asă pradă descurajărilor. Niciun om nu este scutit de descurajări, însă cel care
are perspectiva veșniciei va privi la necazurile prin care trece prin prisma finalului care îl așteaptă.
2. Omul nou în Hristos nu neglijează viața prezentă (activitățile sale, trupul său, semenii), ci este motivat să
trăiască o viață transformată (5:4). Deși suntem în așteptarea vieții veșnice, viața pe care o trăim acum în
trup o trăim cu responsabilitate și demnitate, conform învățăturilor lui Isus.

BOTEZU L DOMNULUI

Scopul: Să conștientizăm schimbarea pe care a produs-o mântuirea în viața noastră și să învățăm să
trăim în conformitate cu noua noastră identitate.

3. Omul nou în Hristos fo
losește toate oportunitățile pe care le are pentru a investi în omul dinăuntru, care
folosește
nu piere (4:17). Chiar și necazurile devin oportunități de creștere. Acesta nu se lasă înfrânt niciodată.

Explicații contextuale și exegetice

4. Omul nou în Hristos trăiește o viață duhovnicească. Duhul Sfânt în viața credincioșilor este văzut și ca o
arvună, o garanție a apartenenței la Împărăția lui Dumnezeu (5:5). Însă prezența Duhului Sfânt este mai
te.
mult decât o garanție viitoare, este o realitate prezentă care determină trăirea unei vieți sfin
sfinte.

2 Corinteni este o epistolă în care apostolul Pavel aduce înaintea cititorilor săi aspecte legate de
identitatea pe care o primește cel ce crede în Isus. Dincolo de lucrurile care se văd și care țin de aspecte
religioase exterioare, Pavel este preocupat să îi determine pe corinteni să priceapă ce devine omul în
Hristos. Pasajul pe care îl studiem îl descrie pe credincios din punct de vedere escatologic. Ființa umană,
prin credință, devină o ființă escatologică, iar acest lucru se explică atât prin faptul că omul va avea parte
de un destin etern diferit de cei necredincioși, cât și prin faptul că viitorul îi modelează comportamentul
prezent. Credinciosul își trăiește înnoirea la nivelul identității sale, la nivelul comportamentului său, dar și
la nivelul devenirii sale. În teologia Noului Testament, omul este pus în fața veșniciei și este definit în
raport cu ea. Acest pasaj are un scop descriptiv (de învățătură), un scop motivațional (trăirea vieții noi) și
un scop încurajator (creștinii trebuiau să înfrunte teama de moarte).
Perspectiva nouă în Hristos (4:16-18)
Pavel prezintă o realitate contrastantă: omul nostru din afară piere, în timp ce omul nostru dinăuntru
este înnoit din zi în zi. Omul cunoaște o realitate biologică și o realitate spirituală. În aspectul său biologic,
omul se degradează, întrucât este supus fenomenelor ce țin de consecințele păcatului. Totuși, în privința
spirituală, fiind născut din nou omul se întărește, de dezvoltă, se maturizează. Biologic, mergem dinspre
viață spre moarte, spiritual mergem dinspre moarte spre viață. La ce privim și ce ne pr
eocupă? Noi nu ne
preocupă?
descurajăm cu toate că omul nostru din afară piere, pentru că am dobândit o nouă perspectivă. Din
această nouă perspectivă evaluăm și necazurile prin care trecem în această lume. Necazurile le privim
ușoare și temporare, doar pentru că perspectiva noastră este cea veșnică. Mai mult, necazurile nu ne
dărâmă, ci lucrează în noi o greutate veșnică de slavă, lucru care întrece orice închipuire. Prin
urmare, perspectiva celui ce este în Hristos este una amplă, întrucât depășește orizontul
lucrurilor care se văd, acesta având mereu atenția îndreptată spre lucrurile veșnice (4:18).

5. Omul nou în Hristos este un om optimist (5:6). Acest optimism are la bază credința, fiind un rezultat al ei
(5:7). Încrederea vine din cunoașterea efectelor lucrării mântuitoare a lui Isus, astfel încât omul nu doar că
nu mai este legat de păcat (sub legea condamnării), ci este și în așteptarea răsplătirii veșnice. Scaunul de
judecată a lui Hristos în fața căruia trebuie să se înfățișeze orice om este un prilej de bucurie.
Sugestii practice
Caută să discuți în această săptămână cu oameni despre care știi că sunt descurajați, bolnavi, săraci,
singuri și încurajează-i amintindu-le că necazurile de acum nu pot fi comparate cu slava viitoare. Dacă știi
vreo persoană care a pierdut pe cineva drag, nu ezita să discuți despre nădejedea pe care o prezintă Biblia,
și chiar citește-i pasajul acesta. Ajută-i și în mod practic, nu doar prin vorbe. Fă o listă cu lucrurile care te
îngrijorează, cu problemele pe care le ai de rezolvat, iar apoi roagă-te lui Dumnezeu pentru fiecare din
aceste probleme. Perseverează în rugăciune, până când vei vedea răspunsul lui Dumnezeu.
Întrebări pentru discuții
1. Care sunt lucrurile care nu se văd, dar pe care tu le ai în vedere?
ă importanță d
ăm omului care trece în comparație cu omul nou în Hristos? Ce măsuri poți lua pentru a
2. Cât
Câtă
dăm
investi mai mult în omul duhovnicesc?
3. De ce creezi că nu ar mai trebui să ne plângem atât de mult? Caută răspunsuri în textul analizat.
4. Care sunt avantajele vieții noi în Hristos?
DanielTanc (Biserica Baptistă ““Golgota”
Golgota” Oradea)

La multi, ani!

Anunţuri

?
Curs căsătorie. Toți cei care intenționează să
se căsătorească anul acesta, sunt rugați ca, la
in aceast
terminarea serviciului divin d
din
aceastăă
dimineață, să rămână în sala de protocol,
pentru o întâlnire cu fratele pastor Petru
Bulica, în vederea stabilirii detaliilor cu privire
la cursul de pregătire în vederea căsătoriei.
Repetiții
?
le cor
ului de copii se vor ține ast
ăzi,
Repetițiile
corului
astăzi,
de la orele 11 la 12:30.
Ioan Bugnărug
26.03
?
Acțiuni umanitare de Paște: “E mai ferice să
Gheorghe Paulescu
26.03
dai” și Penitenciar. Puteți contribui
contribui financiar în
Mihai Popa
26.03
cutiile
cutiile portocalii/albe, în duminicile din 26
Florin Stoica
26.03
martie, 2 și 9 aprilie.Vă mulțumim!
Fibia Manole
27.03
?
Ședință comitet prezbiteri & diaconi: luni, 27
Buletin duminical
Rodica Munteanu
27.03
martie, ora 19:00.
AN XVIII
Natalia Pop
28.03
?
2% din impozitul pe venit. Dac
Dacăă doriți să
Florica Isac
29.03
Nr.
13
- 26.03.2017
n impozitul pe venit bisericii
direcționați 2% di
din
Roxana Manea
29.03
ompletaţi
noastre, iată ce trebuie să faceți: ccompletaţi
Viorel Mic
29.03
declarația 230 și împuternicirea atașată
Angelica Ciuraș
30.03
ărți) apoi
acesteia (le găsiți la standul de ccărți)
Rugăciune & studiu biblic: pastor Ioan Bugnărug
Carmen Aghajani
31.03
Duminica dimineata
ați-le la biserică pân
pred
predați-le
pânăă la data de 25 mai.
erviciu divi
S
n:
Serviciu
divin:
Marius Isac
01.04
ora 10:00-11:00
?
Cursul de cateheză se desf
ășoară în fiecare
desfășoară
Cor, binecuv
ântări, p
redică: pastor Daniel Bărnuțiu
binecuvântări,
predică:
ora 11:10:12:30
Carolina Izvenari
01.04
duminică, la ora 9:00
9:00,, în sala de protocol
protocol..
Maria Pătălău
01.04
Bine ai venit, Ines
?
-Eliana! În 20 martie, în
Ines-Eliana!
Serviciu divin:
familia
Pleșa
Ciprian
și Ligia, s-a n
ăscut o
născut
Duminica seara
Rugăciune
Tinerii Bisericii Betel
fetiță, Ines-Eliana. Dumnezeu să o
ora 18:00-20:00
Predic
ă: pastor Marius Sabău
Predică:
?
Pentru fratele pastor Alexandru Neagoe care
binecuvânteze pe ea și întreaga familie.
în aceast
aceastăă după amiază va predica în cadrul
?
Înscrieri pentru anul școlar 2017-2018 la
Marti seara
unui serviciu de evanghelizare la Biserica
Liceul Baptist Timișoara. Pentru clasa a V-a,
Închinare
Închinare,, grup închinare BBSO
ora 19:00-21:00
Baptistă din Bazoșu Vechi.
în perioada 1 martie - 6 iunie; pentru clasa a IXP
redică: pastor SamyTuțac
Predică:
?
Pentru trăirea noastră ca și copii ai lui
a, specializarea matematică-informatică Dumnezeu. S
Săă ne rugăm Domnului să ne dea
admitere în urma repartizării computerizate;
înțelepciune pentru a dovedi prin trăirea
Rug
ăciune:pastor
Rugăciune:
pastor Ioan Bugnărug
pentru clasa a IX-a, profil teologic - admitere
Joi seara
Serviciu divin:
noastră, că numai El poate da pace, bucurie și
în urma probei de aptitudini și a rezultatelor
ora 19:00-20:30
Fanfara
speranță celor care își predau viața Lui.
Evaluării Naționale. Informații și înscrieri la
Studiu biblic Geneza(53): pastor Alexandru Neagoe
secretariatul
Liceului
Teologic
Baptist
?
Pentru cei marginalizați sau aflaţi în suferință
Cum să păstrezi credința (Cap. 40)
ână vineri, între orele
Timișoara, de luni p
până
(bolnavi, săraci, singuri, nedreptățiți) ca ei săși pună toată încrederea în Dumnezeu.
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10:00-15:00, la tel. 0256-208601
0256-208601..
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