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LECȚIILE MĂRTURIEI SE ÎNVAȚĂ ÎN ȘCOALA HARULUI
Text: Tit 2:9-15, v. 11-13
Ideea centală: Fundamentul și motivația pentru o trăire creștină autentică este harul lui Dumnezeu, arătat în
persoana lui Isus Cristos și în lucrarea lui răscumpărătoare, care ne oferă o identitate nouă și o viață de rodire.
Scopul: să fim convinși și motivați că în Isus Cristos - prin care harul și adevărul au venit pe lume - avem toate
resursele ca să învățăm cum să trăim dumnezeiește și să putem trăi exemplar.
Observații contextuale și exegetice:
În acest text, Pavel prezintă ceea ce am putea numi bazele teologice pentru comportamentul creștin. Definită în
modul cel mai simplu, teologia este studiul despre persoana și lucrarea lui Dumnezeu, iar scopul acestui studiu
trebuie să fie creșterea noastră în cunoașterea Lui și în asemănarea cu El. Harul lui Dumnezeu este solul cel mai
potrivit în care se dezvoltă viața creștină și prin care credinciosul poate deveni o binecuvântare pentru lume. De ce?
A. Pentru că doar harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii
B. Pentru că acest har mântuitor este o realitate istorică, obiectivă, cu efecte clare în plan spiritual
C. Pentru că doar harul lui Dumnezeu ne arată cum să trăim cu adevărat
D. Pentru că numai harul lui Dumnezeu ne oferă nădejdea binecuvântată a răsplătirii pentru ascultarea noastră de
Domnul, atunci când El va reveni în glorie
E. Pentru că dragostea Fiului lui Dumnezeu și umilirea Lui pentru mântuirea noastră are un efect răscumpărător și
ne oferă cea mai puternică motivație să trăim ca El pe acest pământ.
În același timp, harul lui Dumnezeu este și școala cea mai potrivită și mediul cel mai potrivit în care Duhul lui
Dumnezeu ne învață lecțiile mărturiei creștine autentice.
A. Harul ne învață ce să părăsim din trecutul nostru, la ce să renunțăm
B. Harul ne învață cum să ne trăim prezentul: atitudinea lăuntrică - cu cumpătare; față de alții - cu dreptate; față de
Dumnezeu - cu evlavie
C. Harul ne învață ce să așteptăm de la viitor
Întrebări pentru discuții:
1. Ce trebuie să facă robii. De ce?
2. Cum descrii în termeni practici și actuali, felul de viață al cuiva descris prin expresia o desăvârșită credincioșie?
Cum se poate trăi practic acest mod de viață în ziua de azi?
3. Care este harul pe care Dumnezeu l-a dat? Cum a fost el arătat și cine poate beneficia de El?
4. Ce poți să spui despre manifestarea harului lui Dumnezeu în viața ta?
5. Care sunt lucrurile prin care harul lui Dumnezeu ne învață să le facem și cum ne raportăm noi la ele?
6. Cum poate cineva s-o rupă cu păgânitatea? Cum descrieți păgânitatea?
7. Ce înseamnă să trăim cu cumpătare, dreptate și evlavie? Cum se poate trăi așa? Ce mijloace avem?
8. Ce înseamnă practic, să aștepți fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor
Isus Cristos? Cum poți trăi zilnic în acest mod?
Pastor Ovidiu GHIȚĂ

Pregăteşte-ţi inima şi fii o bucurie pentru cei din jur,
de aceste Sărbători!
Ne apropiem de cea mai îndrăgită perioadă a anului, Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru
Isus Cristos. Înainte de a cumpăra cadouri pentru cei din jur, să facem un popas în inima
noastră și să cerem dragoste pentru cei din jur, iertare, bunătate, acceptare, bucurie, pace,
îndelungă răbdare. Când inima este plină de comori cerești, A DA devine mult mai important
decât A PRIMI. Vrem să fim și în acest an o binecuvântare pentru cei în nevoi, pentu cei pentru
care, puținul nostru înseamnă mult, înseamnă dragoste și compasiune.

BUCURIA DĂRUIRII
250 plase cadou pentru copiii din centrele de plasament și de reeducare.

E MAI FERICE SĂ DAI
contribuții financiare pentru familii dezavantajate social ,la ieșirea din biserică.

LUCRAREA DIN PENITENCIAR
contribuții financiare, la ieșirea din biserică.
Aceste acțiuni se vor desfășura în duminicile din 3, 10, și 17 decembrie 2017.

ROMÂNIA

LA M U LTI A N I !

MULȚUMIM Domnului pentru toți românii care:
- au fost binecuvântați cu harul mântuirii
- au adus cinste Domnului și țării, prin viața lor
- au fost o binecuvântare pentru semeni
MIJLOCIM pentru toți românii care:
- decid în alcătuirea legilor, în cheltuirea banilor, în
soarta oamenilor
- au nevoie de Dumnezeu și de alți oameni, în
necazurile lor
- sunt o bună mărturie pentru cei din jur
CEREM Domnului, în folosul românilor:
- legi și instituții care să promoveze principii creștine
- o bună colaborare cu alte țări și popoare, mai ales cu
vecinii țării
- multe ocazii de propovă
duire a Evangheliei
propovăduire
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Eugenia Besenzky
Florina Bold
Daniel Caracoancea
Romeo Țermure
Crina Ciucuriță
Nicolae Damșe
Mirela Rus
Vasile Nica
Andrei Pobega
Maria Tîrziu
Lidia Boițiu
Vasile Sentici
Teofil Coț
Sorin Sabău
Ioana Șipoș
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08.12
08.12
15.12
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Rugăciune
pentru

Ședință comitet prezbiteri & diaconi: luni, 4
!
decembrie, ora 19:00.
Când Dumnezeu îți scrie povestea - concert de
!
șoara:
muzică creștină
creștină,, organizat de RVE Timi
Timișoara:
marți, 5 decembrie, ora 19:00, Sala Olimpia.
Invitați: Ansamblu cor orchestră dirijat de Lari
Muntean; Alin și Emima Timofte; Excelsis Worship.
Curs cateheză în fiecare duminică, de la ora 9:00.
!
a gen
erală. În cazul în care astăzi nu se va
Adunare
!
Adunarea
generală.
întruni numărul statutar de membri, adunarea
generală se va ține în 10 decembrie, ora 11:00.
Corul studenților: marți, 12 decembrie, în cadrul
!
serii de tineret.
Program special Liceul Teologic Baptist: joi, 14
!
decembrie, ora 19:00.
Recital de pian și colinde: marți, 19 decembrie,
!
ora 18:00.
Buletin duminical
ţie Programul de formare
Vă aducem în aten
!
atenţie
AN XVIII
biblic
ă oferit de Centrul Areopagus în parteneriat
biblică
Nr. 49 | 03
.12.2017
03.12.2017
cu Grace Fellowship Church, SUA, 2018-2020.
Programul are ca scop principal formarea de
ţi şi dedica
ţi în slujire, care ssăă
consilieri competen
competenţi
dedicaţi
sprijine lucrarea de consiliere pastorală şi ssăă vină în
întâmpinarea nevoii stringente de consiliere
biblică în cadrul bisericilor locale. Înscrierile se fac
până la finalul anului curent. Mai multe detalii la
Rugăciune & studiu biblic
Duminica dimineata
adresa www.areopagus.ro/consiliere-biblica sau
ora 10:00-10:50
Cor
edică: pasto
Cor,, pr
predică:
pastorr Petru Bulica
la tel: 0256 487 485, 0256 494 381.

(

Anunţuri

PROGRAMUL SERVICIILOR SAPTAMÂNII

ora 11:00-12:30

Cina Domnului

Rugăciune
!
”Mulțumim lui Dumnezeu pentru reușita operației
Serviciu divin:
Duminica seara
ă mulțumim pentru mijlocirea în
surorii Lidia Dega. V
Vă
Închinar
e, cor
Închinare,
ora 18:00-20:00
ăciune. Sora Lidia este înc
ă în spital iar când se va
rug
rugăciune.
încă
Predică: pastor Ioan Bugnărug
ă acas
ă. Atunci medicii
reface complet, va fi trimis
trimisă
acasă.
vor decide și care va fi tratamentul mai departe. Ne
ăm ca Domnul ssă
ă poarte de grij
ă și vvă
ă rug
ăm ssă
ă
rug
rugăm
grijă
rugăm
Rugăciune: Daniel Neagoie
ă oferiți rug
ăciuni atât pentru sora Lidia
continuați ssă
rugăciuni
Joi seara
ă vvă
ă
cât și pentru sora Nela Grek. Dumnezeu ssă
Serviciu
divin:
ora 19:00-20:30
binecuvânteze!” - Avram Dega
Fanfară
Pentru David, un băiețel de 5 ani, grav bolnav,
!
edică: pastor Ioan Bugnărug
Pr
Predică:
pentru vindecare. Pentru Iasmina, Tie Te
șan și
Teșan
Studiu Faptele Apostolilor
pentru toate persoanele care se confrunt
confruntăă cu
probleme de ssănătate.
ănătate.
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