Studiu biblic
CONDUITA CREȘTINULUI
ÎN BISERICĂ ȘI SOCIETATE
Romani 12:1-13:14, Romani 12:1-2
Ideea centrală: Justificarea prin credință nu este doar o chestiune de doctrină sau de teorie, ci este fundamentul
pentru un comportament nou, duhovnicesc, după valorile și principiile Împărăției lui Dumnezeu.
Scop: Să identificăm, să aprofundăm și să punem în practică principiile și valorile vieții credinciosului justificat prin
credință, așa cum le descoperim în Romani capitolele 12 și 13, înțelegând că neprihănirea lui Dumnezeu trebuie să
fie manifestată concret și specific în viața celui credincios.
Observații contextuale și exegetice:
Principiile practice de manifestare a neprihănirii celui credincios, așa cum sunt prezentate în Romani 12 și 13, pot fi
grupate concret după cum urmează:

LUMINA A VENIT!
“... şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”
(Matei 1:21)
Promisiunile despre El au vorbit. Naşterea acestui Copil a fost aşteptată de mulţi. Numele Lui a fost vestit
de înger, înainte de a Se naşte: Isus. Mântuitorul. Profeţia spunea: “El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale”.
Mesia, pe care-L aşteptau. Pe care nu L-au recunoscut.
“Poporul care umblă în întuneric, vede o mare lumină” - scria profetul. În lumea noastră sumbră,
întunericul conspiră la putere. Păcatul ne orbeşte, ne acoperă cu întuneric. Ne poticnim fără lumină, singuri. Căutăm
scăpare, fără speranţă. Rătăcim căutând să ne prindem de ceva sigur, fără rezultate.
Un Copil S-a născut şi nouă. Eliberatorul a venit şi la noi. Ne arată scăparea de sub păcat. În întuneric ne
aprinde lumina. Picioarele noastre care se poticnesc le aşează pe cărare. Ni se alătură. Trezeşte speranţă. Ne întinde
mâna nouă, celor pierduţi.
El este Lumina lumii. Lumina care alungă tot întunericul. El a venit printre noi: Sfântul printre păcătoşi. El
ia păcatele care ne despart de Dumnezeu. Ne eliberează. Ne deschide ochii ca să Îl recunoaştem. Pentru că
promisiunile au devenit realitate prin El. Emanuel. Dumnezeu S-a apropiat.
Tu Îl recunoşti?
Adina Ogrăzeanu-Nagy

1. Raportarea credinciosului față de Dumnezeu 12: 1-2
2. Raportarea credinciosului față de sine însuși 12: 3-5
3. Raportarea credinciosului față de ceilalți credincioși 12: 6-16
4. Raportarea credinciosului față de cei necredincioși 12: 17-21
5. Raportarea credinciosului față de autorități 13:1-7
6. Raportarea credinciosului față de principiile de moralitate tradiționale 13: 8-10
7. Raportarea credinciosului față de viitor 13: 11-14
Întrebări pentru discuție:
1. Care este motivația centrală a trăirii unei vieți noi, cu principii și valori diferite? De ce este ea suficient de
puternică pentru a te duce în punctul la care să îi dai totul lui Dumnezeu?
2. Cum este posibil ca un credincios justificat prin credință să mai fie ispitit să aibă o imagine greșită despre sine?
Care sunt consecințele unei percepții de sine greșite?
3. Care sunt câteva modalități practice prin care să îi slujești pe ceilalți credincioși? Cum poate slujirea ta să aducă
mai multă unitate și mai multă zidire trupului lui Hristos?
4. În care domenii ești cel mai vulnerabil să fii lovit de cei răi: imagine, finanțe, familie, poziție socială? Cum
reacționezi atunci când ești lovit? Ce ar trebui sa faci pentru a reacționa conform harului pe care l-ai primit?
5. De ce nu este simplu și ușor să te supui autorităților statului? Care sunt cele mai mari provocări în relația cu statul
și autoritățile?

ESTE ULTIMA DUMINICĂ ÎN CARE MAI PUTEȚI CONTRIBUI
LA ACESTE ACȚIUNI!!!
BUCURIA DĂRUIRII

6. De ce vorbește Pavel despre dragoste ca despre „împlinirea Legii”? Care este sensul Legii pentru credinciosul
justificat prin credință?

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

7. Prin ce mijloace un credincios se păstrează „treaz” în așteptarea revenirii lui Hristos? Care sunt ispitele firii
pământești care îl pot distrage pe un credincios de la ținta lui?

contribuții financiare pentru familii dezavantajate social la ieșirea din biserică.

8. Cum se poate „îmbrăca în Hristos” un credincios? Care sunt evidențele practice și specifice ale acestei
îmbrăcări?

contribuții financiare la ieșirea din biserică.

E MAI FERICE SĂ DAI
LUCRAREA DIN PENITENCIAR

Anunturi

Rugaciune

Mulțumim celor care au contribuit la împachetarea
materialelor pentru proiectul “8.000 de familii din S-E
României”, organizat de Radio Vocea Evangheliei în
colaborare cu Biserica Betel.

Să continuăm să ne rugăm pentru Bianca, fetița
care are nevoie de transplant, ca Dumnezeu să o
țină pe brațul Său până se va găsi donatorul de care
are nevoie.

epetițiile din 16 și 23 decembrie
Repetiții cor copii: R
Repetițiile
vor avea loc la ora 18:00. Toți cei care de-a lungul
ultimilor zece ani au cântat în corul de copii, sunt
invitați ssăă participe la următoarele repetiții, pentru a
putea cânta împreună în cadrul serviciului din Ajun.

Pentru sora Victoria Dumbrăvan
Dumbrăvan,, internat
internatăă la
neurochirurgie
n urma unui accident.
neurochirurgie,, îîn

ă comitet prezbiteri & diaconi: luni, ora 19:00.
Ședinț
Ședință
Servici
u divin din 23 decembrie vvaa începe la ora 10:00.
Serviciu
ăptămâna muzicii sacre. Corul de fete al bisericii
S
Săptămâna
noastre va concerta luni, 17 decembrie, ora 18:00, la
Filarmonica Banatul în cadrul Săptămânii muzicii sacre.
Recital de pian și colinde - 18 decembrie, ora 19:00.
ărbători
Invitațiile cu programul serviciilor divine de S
Sărbători
ăsesc la standul de cărți din hol.
se g
găsesc
Botez nou testamental - 20 ianuarie 2019. Candidații
la botez sunt rugați să participe la fiecare curs de
cateheză, duminica, orele 9:00-10:00.
Crăciunul pentru fiecare. Miercuri, 26 decembrie,
:00, vom avea în mijlocul nostru câteva grupe
orele 10
10:00,
de copii de la diferite centre de plasament și de la
Centrul de Reeducare pentru minori din Buzia
ș. Cu
Buziaș.
această ocazie, vom avea o colectă
colectă.. Familiile care au
posibilitatea, sunt rugate să aducă un platou cu
prăjituri pentru masa organizată la sfârşitul serviciului.
Calendar studiu biblic 2019. Puteți achiziționa de la
standul de cărți, calendarul de studiu biblic pentru anul
201
9. Acesta apare în trei formate și anume: pentru
2019.
Biblie (conține lecțiile duminicale) la prețul de 1 leu
leu,, de
perete (conține și temele de studiu biblic) la prețul de 5
lei și manual de studiu (conține lecțiile de studiu biblic
pe primele șase luni) la prețul de 10 lei.
ăptămâna de rugăciune se va desf
ășura în perioada
S
Săptămâna
desfășura
30 decembrie 2018 - 6 ianuarie 2019.
Studiu biblic 16-23 decembrie. Întrucât în duminicile
din 16 și 23 decembrie nu se ține studiu biblic în
ă, îndemnăm toți membrii să parcurgă aceste
biseric
biserică,
lecții în cadrul familiei sau la nivel individual.

Advent

Pentru persoanele care se confrunt
ă cu probleme
confruntă
n, Vanita Groz
ăvescu,
de sănătate
sănătate:: Bianca, Cosmi
Cosmin,
Grozăvescu,
fam
ilia Istrati, Eva Moldova
n, Rareș, Viorica familia
Moldovan,
pentru ca Dumnezeu ssăă continue să lucrez
e în
lucreze
rile și suflet
ele lor și să-i vindece.
trupu
trupurile
sufletele
Continu
ăm să ne rugăm pentru lucrarea din
Continuăm
Republica Africa Centrală. “Am vorbit cu ministrul
ă-mi faciliteze scutirea vamală la Misiunea Rhema
ssă-mi
pentru a nu a mai plăti vama pe lucrurile primite. Vom
face un dosar în acest sens. Am reușit să leg o relație
strânsă cu Ministru
Ministrull consilier al președintelui, care
mi-a făcut ieri un card de sejur pe 2 ani, ca să nu-mi
mai trebuiască viză iar azi mi-a facilitat o audienț
ă la
audiență
Președinte. Rugați-vă în continuare pentru obținerea
scutirii vamale pentru Misiunea Rhema. În numele
echipei din R
ă, DănuțTanc.
epublica Africa Central
Republica
Centrală,
Tanc.””

La Multi Ani!
Săptămâna următoare își vor sărbători ziua de
naștere următorii membri ai bisericii:
Ovidiu Aldea, Ecaterina Anton, Alexandru Bejan,
Marius Berbec, Angela Căprariu, Carolina
Dumitrescu, Floarea Sever, Simona Gorban, Slavița
Horvat, Nicolae Iepure, Georgeta Iovanovici,
Cristina Lela, Cristian Marițan, Dorothea Moț,
Estera Murariu, Viorica Pobega, Samson
Dumitrescu, Silviu Rogobete, Daniel Rusovan,
Manuela Szucs, Eleonora Țucudeanu.
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Duminica
9:00 - 9:50
10:00-12:00

Duminica
18:00 - 20:00

CONSILIERE PASTORALĂ
PETRU BULICA: Marți 10-11, 18-19
ĂRUG: Miercuri 9-10; Joi 18-19
IOAN BUGN
BUGNĂRUG:
ANDRU NEAGOE
ALEX
ALEXANDRU
NEAGOE:: Luni 18-19; Joi 12-13
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Rugăciune
Serviciu divin:
CONCERT DE CRĂCIUN:
Corul de fete, corul bărbătesc, corul mixt
Predică - pastor Alexandru Neagoe

Serviciu divin:
Corul studenților evanghelici
ărug
Predic
Predicăă - pastor Ioan Bugn
Bugnărug

Joi
19:00 - 20:30

Rugăciune
Serviciu divin:
CONCERT DE CRĂCIUN
Cristic”
CRĂCIUN::Grupul
Grupul ““Cristic”
Predică - pastor Alexandru Neagoe

