CALENDAR DE CITIRE A BIBLIEI
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12

Iov 22
Iov 23-24
Iov 25-27
Iov 28
Iov 29-30
Iov 31-32
Iov 33

Hagai 1
Zaharia 1
Zaharia 2-3
Zaharia 4-5
Zaharia 6-7
Zaharia 9
Zaharia 10

1 Ioan 5
2 Ioan, 3 Ioan
Iuda 1
Apocalipsa 1-2
Apocalipsa 3-4
Apocalipsa 5-6
Apocalipsa 7-9

STUDI U BIBLIC
pe ntru as tăz i

Utilitatea mărturiei exemplare constă în fapte bune
Text: Tit 3:8-15, v.8
Ideea centrală: Mărturia creştină care aduce cinste lui Dumnezeu este aceea care excelează în faptele bune ale
credinţei, aducând binecuvântare celor din jur. Scop: Să motiveze credinciosul să să fie de folos celor din jur.
Observatii contextuale si exegetice: Pavel îl atenţionează din nou pe Tit cu privire la menirea creştinului
creştinului,, care
ând totodată nealterată unitatea bisericii şi curăţia învăţăturii lui
trebuie să se distingă prin fapte bune, păstr
păstrând
atul sens al cuvântului.
Dumnezeu. Credincioșii sunt cu adevărat de folos societăţii pentru că ei fac binele în adevăr
adevăratul
cuvântului...
Binele pe care îl fac credincioșii este adevăratul bine
bine,, nu un bine aparent, pentru că faptele lor bune izvorăsc din
lucrarea harului lui Dumnezeu în inimile lor, nu din firea lor păcătoasă. Dacă credincioșii n-ar exista în lume, lumea
s-ar prăbuși, s-ar dezintegra, aşa cum s-ar prăbuşi lumea dacă ar rămâne fără lumină şi fără sare, pentru că ar
deschide larg uşa pentru lucrările neroditoare ale întunericului şi ar atrage mânia dreaptă a lui Dumnezeu asupra ei.
Descoperim trei aspecte ale utilității mărturiei exemplare prin faptele bune ale credincioșilor în lume:
a. În relație cu oamenii păcătoși (v. 9-11). Pavel spune că sfinţii nu trebuie să se asocieze deloc cu practicile rele
ale celor care produc stricăciuni spirituale. Credincioșii trebuie să fie lumini în lume. Lumina arată, descoperă, dă
viață. Viaţa de mărturie trăită în lumină, materializată prin fapte bune, arată adevărata faţă a lucrurilor lumii.
b. În relație cu nevoile credincioșilor şi alte tuturor celorlalţi (v. 12-14). Pavel îi dă îndemnuri concrete lui Tit cu
privire la persoane, situații și nevoi
relevante, ci
nevoi.. Faptele bune pe care trebuie să le facem nu sunt superficiale sau iirelevante,
el
e trebuie să răspundă în mod concret
ele
concret,, unor nevoi reale și specifice ale celor apropiați nouă (vezi Pilda
samariteanului – Luca 10). Aceasta înseamnă să cunoști nevoile, să acționezi promt, la vremea potrivită, în maniera
cea mai potrivită. Mai mult, Pavel vorbește despre o disponibilitate şi un devotament total al celor credincioşi în a
face fapte bune şi în a se deprinde la aceasta . Asta presupune o exercitare continuă a abilităților de a practica
bunătatea cu excelenţă şi promptitudine.
c. În relație cu toți cei dragi (v. 15). Faptele bune pe care trebuie să le facem presupun și urările de bine, saluturile
de curtoazie, vorbele plăcute pe care le adresăm celor din jur.
Întrebări pentru discuţie:
șii să caute să fie cei dintâi în fapte bune? Care este „folosul” împlinirii acestei cerințe?
a. De ce ar trebui credincio
credincioșii
b. Ce trebuia să evite Tit și cum trebuia să acționeze? De ce?
c Cum se împacă porunca dată aici lui Tit, de a evita controversele nebune şi disputele nefolositoare, cu
instrucţiunile date anterior lui Tit şi prezbiterilor în 1:10-13 (de a le astupa gura şi de a-i mustra cu asprime pe cei care
dau învăţături greşite)?
d. Când ar trebui să te implici într-o controversă şi când ar trebui să o eviţi?
e. Ce nevoi concrete trebuiau să împlinească credincioșii acelora despre care Pavel le scrie?
f. De câte ori repetă Pavel în capitolele 2-3 că cei credincioşi trebuie să fie activi în a face fapte bune? De ce Pavel
insistă asupra acestor lucruri? Ce anume îţi propui să faci în mod concret pentru a îndeplini şi tu această poruncă?
Pastor Ovidiu Ghiţă

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.
AST
ĂZI ESTE ULTIMA DUMINICĂ ÎN CARE MAI PUTEȚI CONTRIBUI LA ACESTE ACȚIUNI!
ASTĂZI
Vă mulțumim și dorim ca Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia!

La multi ani !

Anunţuri
Bun venit pe lume Miriam! În familia Gherebean
!
ăscut o fetiț
Cosmin și Ella, s-a n
născut
fetițăă pe nume
Miriam. Dumnezeu ssăă o binecuvânteze pe ea și
întreaga familie!
ări de Crăciun. Dacă doriți să achiziționați
Felicit
!
Felicitări
felicitări de Crăciun cu imaginea bisericii noastre
noastre,,
o puteți face de la standul de cărți din hol.
Calendar
ul de studiu biblic pe anul 2018 este
!
Calendarul
ătoarele formate:
disponibil în urm
următoarele
- calendar pentru Biblie - 1 leu
- calendar de perete - 5 lei
- manual ianuarie - iunie - 9 lei
Curs
ășoară în fiecare
ul de cateheză se desf
!
Cursul
desfășoară
duminică, de la ora 9:00.

Buletin duminical

Ședință comitet prezbiteri & diaconi: luni, 18
!
AN XVIII
decembrie
decembrie,, ora 19:00.
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ârg de Cr
ăciun. Biserica Betel și Liceul Baptist
T
!
Târg
Crăciun.
vă invită la târgul de Crăciun, ediția 2017, care va
avea loc în biserica noastră luni, 18 decembrie,
ora 17:00. Vă așteptăm cu gustări și prăjituri,
obiecte handmade, colțuri foto și jocuri. Toți bani
PROGRAMUL SERVICIILOR SAPTAMÂNII
adunați în cadrul târgului vor fi donați copiilor din
Africa.
Rugăciune & studiu biblic : pastor Petru Bulica
Duminica dimineata
Serviciu
divin:
Recital de pian și colinde: marți, 19 decembrie,
!
ora 10:00-10:50
ora 18:00.
Cor,
corul
de fete
ora 111:00-12:30
1:00-12:30
Pr
edică: pasto
Predică:
pastorr SamyTuțac
Serviciile divine din Ajunul Crăciunului.
!
Serviciile divine de duminică, 24 decembrie se
vor desfășura după cum urmează: cel de
dimineață, de la ora 10:00, cel de seară, de la ora
17:00!

Serviciu divin:
Duminica seara
ora 18:00-20:00
Închinar
ței, fanfar
e, cor
Închinare,
cor,, cor clopo
clopoței,
fanfarăă
Crăciunul pentru fiecare. Marți, 26 decembrie,
!
P
redică: pastor Petru Bulica
Predică:
ora 10:00, vom avea în mijlocul nostru câteva
grupe de copii de la diferite centre de plasament
Marti seara
și de la Centrul de Reeducare pentru minori din
Recital de pian și colinde
ora 18:00-20:00
Buziaș precum și persoane private de libertate
de la Penitenciarul Timișoara. În acest sens,
!
Pentru David, un băiețel de 5 ani, grav bolnav,
familiile din biseric
bisericăă care au posibilitatea, sunt
pentru vindecare. Pentru Lidia Dega, Nela Grek,
Rugăciune: pastor Ioan Bugn
ărug
Bugnărug
Iasmina, Tie Teșan și pentru toate persoanele care
rugate să aducă un platou cu prăjituri pentru
Joi seara
Corul
HARMONIA
se confrunt
ănătate.
confruntăă cu probleme de ssănătate.
masa organizată la sfârşitul serviciului.
ora 19:00-20:30
edică: pastor Alexandru Neagoe
Pr
Predică:

Rugăciune
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17.12
17.12
18.12
18.12
19.12
20.12
20.12
20.12
20.12
20.12
20.12
20.12
21.12
21.12
21.12
21.12
22.12
22.12
22.12
23.12
23.12
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Angela Căprariu
Slavița Horvat
Daniel Rusovan
Cristian Marițan
Silviu Rogobete
Samson Popescu
Ecaterina Anton
Nicolae Iepure
Cristina Lela
Dorothea Moț
Viorica Pobega
Manuela Szucs
Eleonora Țucudeanu
Ovidiu Aldea
Marius Berbec
Carolina Dumitrescu
Estera Murariu
Sever Florea
Simona Gorgan
Georgeta Iovanovici
Rozalia Burbea
Ioan Ciobotă

