A FOST CRĂCIUN
SI LA NOI!

Studiu biblic
CONCLUZIE: SALUTĂRI & BENEDICȚIE
Romani 15:14-16:27, Romani 16:16
Ideea: Dumnezeu este proslăvit atunci când Evanghelia Lui este propovăduită tuturor oamenilor și produce o
comunitate eterogenă și unită numită Biserică!
Scopul: Să ne ajute să traducem adevărul Evangheliei în misiune și să devenim membri responsabili.
Explicații contextuale și exegetice:
Anul trecut, în ultima lecție, am făcut o evaluare privind la lecțiile studiilor biblice din întregul an. Anul acesta
propunem acest exercițiu ca un proiect personal, în care să revedem cele patru componente ale studiului biblic:
– doctrine (păcat, mântuire, naștere din nou, biserică, botez și cina Domnului);
– spiritualitate (familială);

Cu ajutorul Domnului și al mai multor oameni din
România – atât frați și surori, cât și colegi de serviciu
care au dorit să facă o bucurie copiilor de sărbători –
vrem să vă anunțăm că am reușit să facem 465 de
pungi de Crăciun pentru toți copiii de la școală
(inclusiv grădiniță și o clasă de copii auxiliară dintrun alt sat), fiecare pungă conținând diferite
rechizite școlare, dulciuri și săpun antibacterian.
Ne-am bucurat enorm că am putut contribui în
acest an măcar puțin la starea de bine a copiilor, au
fost copilași care au venit la noi și ne-au mulțumit de mai multe ori plini de fericire, iar alții mai măricei care au zis ca
Domnul să întoarcă dublu celor care au contribuit la aceste cadouri. Am avut grijă să le spunem înainte că deși au fost
oameni din România care s-au gândit la ei și au vrut să le facă o bucurie de Crăciun, nu cadourile sunt motivul acestor
sărbători, ci Domnul Isus, pe care trebuie să Îl celebrăm. Vă atașăm și câteva poze, în speranța că veți putea să vă
imaginați puțin cum a decurs ziua de astăzi, când le-am împărțit.

– privire de ansamblu (Noul Testament);
– studiu inductiv (Epistola către Romani).
Azi încheiem studiul acestei epistole cardinale. Cu toate că acest text parțial a mai fost studiat la palierul
„Spiritualitate” vorbind despre familie și relația ei cu biserica, astăzi îl privim ca încheierea și încununarea Epistolei
către Romani. În textul propus, pot fi identificate cinci idei, după cum urmează:
15:14-23 – Lucrarea lui Dumnezeu în viața lui Pavel;
15:23-33 – Călăuzirea lui Dumnezeu în planurile lui Pavel;
16:1-16 – Minunea lui Dumnezeu în biserică;
16:17-24 – Avertizările lui Dumnezeu pentru biserică;
16:25-27 – Slava lui Dumnezeu în lucrarea Lui înțeleaptă.
Le vom studia pe scurt.
1. Lucrarea lui Dumnezeu în viața lui Pavel (15:14-23);
2. Călăuzirea lui Dumnezeu în planurile lui Pavel (15:23-33);
3. Minunea lui Dumnezeu în biserică (16:1-16);
4. Avertizările lui Dumnezeu pentru biserică (16:17-24);

De azi până în data de 2 ianuarie avem vacanță, dar vă rugăm să ne purtați în continuare în rugăcuni, fiindcă avem
destul de mult de lucru din punct de vedere administrativ, sunt unele lucruri care nu sunt încă puse la punct și am dori
să le finalizăm, ca să putem începe cu bine trimestrul al doilea. Printre acestea, se numără finalizarea laboratorului de
calculatoare (primul trimestru am făcut teorie cu copiii, fiindcă nu făcuseră niciodată până acum informatică, însă din
trimestrul al doilea trebuie să începem lucrul pe calculator), zugravirea birourilor de la direcțiune și secretariat,
amenajarea unui fel de dispensar unde un cadru medical va putea să consulte copiii care din păcate, se îmbolnăvesc
foarte des, mai ales în timpul sezonului secetos etc.
Totodată, am dori să începem și niște cursuri suplimentare de engleză cu copiii de la gimnaziu, fiindcă nivelul este
foarte scăzut. Rugați-vă și pentru Giorgiana, fiindcă a început deja niște meditații la limba engleză de două ori pe
săptămână cu o fată de 17 ani care provine dintr-un
mediu defavorizat, cu o familie cu multe probleme
și foarte săracă, ca Domnul să îi dea înțelepciune
atât din punct de vedere didactic, cât și personal,
social, spiritual, să poată fi un exemplu pozitiv
pentru această fată. Numele fetei este Abby si sunt
19 frați.

5. Slava lui Dumnezeu în lucrarea Lui înțeleaptă (16:25-27).
Întrebări pentru discuții:
Cât de primitoare este biserica ta în ce privește diversitatea etnică?
Crezi că o biserică formată din oameni asemănători (ca vârstă, pregătire, naționalitate, cultură) este de dorit?
Argumentează răspunsul.
Care este cheia de înțelegere a Vechiului Testament?
Care este liantul unei biserici?

Vă mulțumim că ne purtați în inimi, primim toate
mesajele dumneavoastră cu mult drag și le
apreciem. Domnul să fie cu fiecare dintre noi și să ne
dea bucuria unori sărbători autentice alături de EL!
Cu drag,
Andrei și Giorgiana

LÂNGĂ PIATRA DE HOTAR
La sfârşit de an pregătesc un bilanţ. Număr obiective atinse şi stabilesc altele noi, pentru zile noi.
Înşir poticnirile şi greşelile mele şi vreau de acum încolo să fiu mai mult, mai bun. Mă întreb dacă m-am
schimbat şi dacă mai vreau să mă formez în continuare. Pe drumul meu am adunat pietre de amintire. Din ele
ridic un altar de mulţumire. Şi ştiu: e prea puţin acel „Mulţumesc!” pe care-l strigă inima mea.
La sfîrşit de an, ca lângă o piatră de hotar, mă opresc. Mă uit în urmă. Privirea mea urmăreşte drumul
parcurs. Totul este har, pe braţele Lui m-a purtat Domnul! În ciuda greşelilor, păcatelor şi necredinţei mele. În ciuda
întrebărilor, fricilor şi a lipsei mele de curaj. El m-a călăuzit. El m-a iubit. El a fost lângă mine.

AN NOU FERICIT!

Când mă uit înainte, aceste amintiri mă însoţesc. Pentru întrebările mele: la El este răspunsul. Pentru
frica mea: prezenţa Lui este remediul. Putere pentru fiecare zi de la El primesc. Vin zile noi. Câte vor fi? Nu ştiu. Vor fi
uşoare, frumoase? Sau grele, dureroase? Nu ştiu. Ce ascunde clipa următoare nu ştiu.
La început de an, ca lângă o piatră de hotar, mă opresc. Mă uit înainte. Privirea mea caută cărarea. Totul
este har, pe braţele Lui Domnul mă va purta!
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Adina Ogrăzeanu-Nagy

Anunturi
Săptămâna de rugăciune: 30 decembrie 2018 - 6
ianuarie 2019
2019..
Botez nou testamental - 20 ianuarie 2019. Can didații
la botez sunt rugați să participe la fiecare curs de
cateheză, în fiecare duminică, de la ora 9:00.
Buletinul special, dedicat ssăptămânii
ăptămânii de rugăciune
se găsește la standul de cărți din holul bisericii.
Calendar studiu biblic 201
9. Pute
ți achiziționa de la
2019.
Puteți
standul de cărți, calendarul de studiu biblic pentru anul
9. Acesta apare în trei formate și anume: pentru
201
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.

LA MULȚI ANI!
Răzvan Anton, Darius Beșeleu, Adi Butaș, Aurelia
Cărăbaș, Ovidiu Craiovan, Beatrice Degan, Felician
Iacob-Balmez, Geanina Istrati,Maria Laz
Lazăr,
ăr, Dănuț
Lupulescu, Ioan Matei, Didina Miheț, Dr
Drăghina
ăghina
Nicoară, Daniel Ogrăzeanu-Nagy, Daniela Olteanu,
Florica Pascu, Vasile Paul, Ana Racovicean, Pavel Șain,
Florica Șopț, Ioan Tole, Marius Toma, Elena Turnagiu,
Francisc Vas, Cristian Voicu.

Rugaciune
Mulțumim celor care au slujit în anul 2018 și au
contribuit la sfințirea Numelui lui Dumnezeu,
la zidirea Bisericii și la llărgirea
ărgirea Împărăției Lui.
Pentru pace în lume și în sufletele noastre.
Dumnezeu ssăă reverse pacea Sa, atât în această
lume plină de conflicte, cât și în interiorul nostru
și să rămânem credincioși în orice circumstanțe.
Pentru trăirea noastră ca și copii ai lui
Dumnezeu. S
Săă ne rugăm Domnului să ne dea
înțelepciune pentru a dovedi prin trăirea
noastră, că numai El poate da pace, bucurie și
speranță.
Pentru cei marginalizați sau aflaţi în suferință
(bolnavi, săraci, singuri, nedreptățiți) ca ei să-și
pună toată încrederea în Dumnezeu.
Pentru inimi deschise Cuvântului lui Dumnezeu
și pentru a face voia Lui. Domnul să ne ajute să ne
străduim în fiecare zi să trăim asemenea
Domnului Isus, iubind ascultarea de Dumnezeu,
rugăciunea și Cuvântul Său, dar și trăirea plină de
dragoste față de semeni.
Pentru misiune, pentru familia Pobega și
pentru lucrarea din Republica Africa Centrală.
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DUMINICĂ
9:00 - 9:50
10:00-11:00
11:10-12:00

Rugăciune
Studiu biblic - Daniel Faur
Serviciu divin:
Cor, predică - pastor Petru Bulica

18:00 - 20:00

Serviciu divin:
Închinare, Grupa F0 & prietenii
ăt
Cor, predică - pastorValentin F
Făt

LUNI

Revelionul

18:00 - 20:00
20:00-21:00

Închinare, Grupa F1 & prietenii, predic
predicăă - Alex Neagoe
Agap
Agapăă

ȚI
MAR
MARȚI

Anul Nou

18:00 - 20:00

Serviciu divin:
ărug
Cor, predic
predicăă - pastor Ioan Bugn
Bugnărug

LUNI -VINERI
19:00 - 20:30

ăptămâna de rugăciune
S
Săptămâna
Joi - rugăciune,fanfară

