Studiu biblic
pentru astazi

Respingerea inițială de către Israel
a neprihănirii oferite de Dumnezeu
Romani 9:1-10:21, Romani 9:30-31
Ideea centrală: Dumnezeu în suveranitatea Sa a ales să accepte ne-evreii la mântuire împreună cu aceia dintre
israeliții care L-au primit pe Hristos.
Explicații contextuale și exegetice:Tranziția de la finalul capitolului 8 la începutul capitolului 9 din Romani este
una bruscă, aducând o schimbare drastică în tonul folosit de apostolul Pavel. El trece de la starea înălțătoare a
vieții biruitoare trăite prin Duhul la apăsarea și tristețea pe care le simte datorită stării de păcat și condamnare în
care trăiau conaționalii săi israeliți. Dragostea pentru ei și dorința ca ei să fie mântuiți erau atât de intense, încât
Pavel era gata să accepte propria condamnare dacă aceasta le-ar fi dăruit salvarea. Durerea lui Pavel era
intensificată și de faptul că Israel a avut privilegii deosebite, culminând cu venirea lui Hristos în această națiune,
dar aceste privilegii au fost nefolosite de ei. De fapt, aceste privilegii ar fi putut fi folosite ca bază a unui „reproș”
adus lui Dumnezeu, iar Pavel, anticipând această posibilă stare de fapt, trece la o „apărare” a caracterului lui
Dumnezeu. Această abordare se numește teodicee, adică o prezentare argumentată a dreptății lui Dumnezeu. Ar
trebui să remarcăm faptul că întreaga argumentare paulină despre caracterul drept și sfânt al lui Dumnezeu este
strâns legată de alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o spre mântuirea celor ce vor crede. Israelul a fost respins iar
neamurile au avut parte de mântuire, pentru că așa a ales Dumnezeu în suveranitatea Sa. Problemele care rezultă
din această alegere suverană sunt abordate în capitolul 9 din Romani.

Ultima parte a capitolului este formată de pasajul din 9:30-33, în care Pavelse întreabă: „deci ce vom zice?” Cu alte
cuvinte, el trece la soluția necesară prin care poți scăpa de dilema care a generat argumentațiile anterioare. Dacă
până acum Pavel a prezentat cu o nuanță apologetică ideea suveranității lui Dumnezeu, acum el arată partea
responsabilității umane care poate fi rezumată într-un singur cuvânt: credință! O imensă „piatră de poticnire” stă
atât în calea evreilor cât și cea a neamurilor. Cei ce insistă să urmărească neprihănirea (sau justificarea) prin fapte se
împiedică de această piatră spre pierzarea lor. Dar cei ce cred în Hristos ajung să fie justificați.
Întrebări pentru discuții:
1. Poate oare un om mântuit să fie indiferent față de soarta eternă a celor nemântuiți? Avem noi dorința sinceră
pentru salvarea lor?
2. Suntem noi deschiși spre a înțelege corect ambele adevăruri ale Scripturii: suveranitatea lui Dumnezeu și
responsabilitatea umană? Am ajuns cumva la o abordare care dezechilibrează accentul biblic pus pe ambele
aspecte?
3. Există lucrări în care am putea fi implicați și în care să investim mult timp, efort și resurse fără a înțelege motivul
pentru care facem acele lucrări? Dacă da, cum putem corecta această situație?

Pregăteşte-ţi inima şi fii o bucurie
pentru cei din jur, de aceste S
Sărbători!
ărbători!

Prima desfășurare de argumente (9:6-13) are în centrul ei credincioșia lui Dumnezeu ca răspuns la obiecția celor
care ar fi spus că, dacă israeliții nu sunt mântuiți, Dumnezeu ar fi dat greș. Pavel începe prin a arăta că simpla
apartenență genetică israelită nu este suficientă pentru mântuire (9:6-7). El ilustrează principiul alegerii divine
folosind exemplul lui Isaac și Ismael: deși Ismael era descendentul lui Avraam, Dumnezeu l-a ales pe Isaac, ba chiar
a condus în mod suveran evenimentele făcând nașterea lui Isaac posibilă în ciuda piedicilor de netrecut care
opreau această naștere. Deci, nu simpla descendență din Avraam a fost avută în vedere, ci și promisiunea și
alegerea lui Dumnezeu. Principiul alegerii este din nou ilustrat prin cazul lui Iacov și Esau. Deși aceștia erau frați
gemeni, Dumnezeu l-a „iubit” (adică l-a preferat) pe Iacov și nu pe Esau. În acest al doilea caz trebuie să fim atenți
la faptul că Pavel folosește un limbaj juridic, așa cum se regăsește în unele documente ale vremii, în care
„dragostea” și „ura” nu sunt folosite în sens propriu sau absolut (ca în Luca 14:26), ci reflectă preferința lui
Dumnezeu pentru unul din cei doi gemeni, ca urmaș al promisiunilor Sale. Deci, Dumnezeu nu a dat greș în acest
caz, ci și-a exprimat voia Sa suverană, care s-a și împlinit.
A doua desfășurare de argumente (9:14-18) are de a face cu respingerea obiecției legate de „nedreptatea” lui
Dumnezeu în faptul că El își exprimă dreptul de a alege. Aici trebuie să observăm exclamația lui Pavel: „nicidecum!”
Adică, Dumnezeu nu poate fi în niciun caz acuzat de nedreptate. El este Dumnezeu, perfect în caracterul Său și în
lucrarea Sa, și El nu greșește și nu procedează nedrept.
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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.
1. BUCURIA DĂRUIRII – 250 plase cadou pentru copiii din centrele de plasament și de reeducare
reeducare..
2. E MAI FERICE SĂ DAI – contribuții financiare pentru familii dezavantajate social la ieșirea din biserică.
3. LUCRAREA DIN PENITENCIAR – contribuții financiare la ieșirea din biserică.

Aceste acțiuni se vor desfășura în duminicile din 2, 9 și 16 decembrie 2018.
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Anunturi
Repetiții cor copii - în această dimineață, ora 10:00.
Repetițiile din duminicile următoare (9, 16 și 23
decembrie) vor avea loc de la ora 18:00. Toți cei care
de-a lungul ultimilor zece ani au cântat în corul de
copii, sunt invitați să participe la următoarele
repetiții, pentru a putea cânta împreună cu corul de
copii în cadrul serviciului din 24 decembrie.

Rugăciune
pentru

ROMÂNIA
2018

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 și în
ceea ce privește soarta oamenilor
- au nevoie de Dumnezeu și de alți oameni, în necazuri
- sunt o bună mărturie pentru cei din jur
CEREM Domnului, în folosul românilor:
- legi și instituții care să promoveze principii s ănătoase
- o bună colaborare cu alte țări și popoare
duire a Evangheliei
- multe ocazii de propovă
propovăduire

La Multi Ani!

Săptămâna următoare își vor sărbători ziua de
naștere următorii membri ai bisericii:
Eugenia Besenszky, Lidia Boițiu, Florina Bold,
ă, Teofil Coț,
Daniel Caracoancea, Crina Ciucuriț
Ciucuriță,
Nicu Damșe, Elena Ilie, Vasile Nica, Andrei Pobega,
Vasile Sentici, Laura Șiroviță, Romeo Țermure,
Maria Tîrziu, Florica Vucescu.
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ăciune, consultare și implicare
Rug
Rugăciune,
implicare.. În decursul
săptămânilor următoare, membrii și aparținătorii
bisericii noastre sunt invitați la rugăciune și
consultare cu frații pastori, în vederea dezvoltării
sănătoase a bisericii. Toți cei care au propuneri sau
întrebări în acest sens, sunt invitați să contacteze
pastorii sau secretariatul, pentru programarea unor
eventuale întâlniri (cu precădere în cadrul orelor de
consiliere pastorală). În urma acestor consultări, ne
propunem să avem și un timp special de analizare a
propunerilor primite, împreună cu toată biserica.
ă de rugăciune. Vă așteptăm în fiecare vineri
Sear
Seară
de la ora 18:00,la Biserica Betel, să ne rugăm
împreună pentru misiune, pentru familia Pobega și
pentru lucrarea din Republica Africa Centrală.
ăți din Africa Centrală: “Am terminat fundația
Nout
Noutăți
bisericii și am instalat structura la sol. Următoarea
etapă este ridicarea macaralei și fixarea ei pe poziție.
Ne-am ocupat și de munca câmpului, arând și
semănând manioc și porumb, deoarece perioada este
foarte secetoasă. O parte din echipă s-a întors cu
părere de rău, în România. Echipa este foarte sudată,
fiecare simțindu-se util. Următorul proiect pe care îl
avem în plan este cel al cărămizilor. Vă mulțumim
încă o dată pentru rugăciuni! În numele echipei de
misiune din Republica Africa Centrală, DănuțTanc.”

CONSILIERE PASTORALĂ
PETRU BULICA: Marți 10-11, 18-19
IOAN BUGN
ĂRUG: Miercuri 9-10; Joi 18-19
BUGNĂRUG:
ALEX
ANDRU NEAGOE
ALEXANDRU
NEAGOE:: Luni 18-19; Joi 12-13

S fâ r ș it u l t u t u r o r lu c r u r ilo r e s t e a p r o a p e .
F iț i în ț e le p ț i d a r ș i v e g h e a ț i în v e d e r e a r u g ă c iu n ii.
1 P e t r u 4 :7
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Duminica
9:00 - 9:50
10:00-10:50
11:00-12:30

P R O G R A M U L S Ă P T Ă M Â N II
Rugăciune
Studiu biblic - pastor Petru Bulica
Serviciu divin:
ări copii
Cor, binecuvânt
binecuvântări
Predică - pastor Alexandru Neagoe
Cina Domnului

Duminica
18:00 - 20:00

Serviciu divin:
Închinare
Corul Bisericii Baptiste “Speranța” Arad
Predic
Predicăă - pastor Romică Iuga

Marti
19:00 - 21:00

Întâlnire de tineret:
Închinare
Predic
Predicăă - pastor Ciprian Burghelea
Evoluționismul - o religie mascată

Joi
19:00 - 20:30

Rugăciune
Serviciu divin:
Fanfara
Predică - pastor Alexandru Neagoe

