STUDIU BIBLIC
pentru astăzi
CREDINŢA PERSEVERENTĂ
Evrei 12:1-29, 12:3
IDEEA CENTRALĂ:
În ciuda obstacolelor, fiecare credincios trebuie să fie perseverent în alergarea credinţei, datorită
faptului că viaţa creștină este mai degrabă un maraton decât un sprint.
SCOP:
Să indentificăm, să evaluăm și să găsim soluţiile cele mai potrivite prezentate în Evrei 12 pentru ca,
în ciuda tuturor problemelor, să urmăm modelul Domnului Isus de slujire și să perseverăm în
alergarea credinţei până la capăt.
OBSERVAŢII CONTEXTUALE ȘI EXEGETICE:
Pasajul de studiat poate fi împărţi în 4 secţiuni:
1. Atenţionări introductive cu privire la credinţa perseverentă (Evrei 12:1-2)
2. Încurajarea credinţei perseverente (Evrei 12:3-11)
3. Înnoirea spirituală, pentru a păstra credinţa perseverentă (Evrei 12 :12-17)
4. Avertismente finale cu privire la perseverarea în credinţă (Evrei 12:18-29)
Credinţa este elementul esenţial din viaţa unui creștin din momentul convertirii acestuia, până când
ajunge în Împărăţia lui Dumnezeu. Dacă momentul covertirii nu presupune o perseverenţă
deosebită, restul vieţii presupune perseverenţă în credinţă pentru a crește spiritual și pentru a
rămâne sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Indiferent care sunt obstacolele pe care le întâmpină un
credincios, acesta are la dispoziţie exemplul înaintașilor care și-au sfârșit cu bine alergarea, dar și
exemplul lui Hristos care a biruit cele mai grele circumstanţe, pentru a duce până la capăt planul lui
Dumnezeu. Aceste două elemente vin împreună cu avertizarea că un credincios este în mod
constant expus pericolului de a se împiedica sau de a fi înfășurat de păcat, dacă nu își aţintește
privirea constant înspre Hristos. Chiar și cele mai grele circumstanţe din viaţă pot fi repere ale
bunătăţii lui Dumnezeu, care îi disciplinează constant pe cei ce sunt ai Lui. Greutăţile și disciplinarea
nu sunt piedici, ci motive de încurajare care ne amintesc de statutul nostru în relaţie cu Dumnezeu.
Perseverenţa credinţei nu este posibilă fără o reînnoire continuă a vieţii spirituale. Relaţia
personală cu Dumnezeu, ucenicizarea altora, păstrarea unei mărturii curate și sfinte, evitarea
contextelor firești de viaţă și dorinţa constantă după binecuvântarea lui Dumnezeu sunt mijloace
prin care viaţa spirituală rămâne într-o progresie constantă. Credinţa perseverentă este influenţată
direct proporţional cu gradul de conștientizarea a statutului nostru în relaţie cu Dumnnezeu și cu
nivelul de ascultare faţă de voia lui Dumnezeu. În plus, conștientizarea cu privire la judecata viitoare
și dreptatea lui Dumnezeu sunt factori care îl avertizează pe fiecare creștin să persevereze în
credinţă până la sfârșit.

Un loc pentru Hristos
“… în casa de poposire nu era loc pentru ei...”
(Luca 2:7)
Mă uit la burticile care se rotunjesc ale colegelor mele. Poartă o viaţă nouă cu ele.
În ele. Ca Maria, care a spus “da” la marea provocare. Ea a devenit loc, un locaș în care Fiul
lui Dumnezeu a crescut. El a crescut până când, în noaptea de Crăciun, a devenit vizibil: S-a
născut. Și L-au văzut magii veniţi din răsărit și păstorii simpli. Ușa a fost deschisă pentru
oricine. Și L-au recunoscut pe El toţi cei care-L așteptau cu ochi deschiși: bătrânul Simeon și
văduva Ana. Și Copilul a crescut.
Răsună în mine și azi cea mai mare provocare: să devin loc. Să devin loc, unde în
lumea aceasta rece, străină, Hristos poate locui. Să devin loc, unde El poate crește. Să
devin loc, unde El poate fi recunoscut.
Pentru că cel mai mare cadou este să Îi fac loc Lui. Să aibă loc și El în calendarul
meu, în ordinea mea de zi, în rândul relaţiilor mele. Și cel mai bun mod de a-I pregăti acest
loc Lui este pe genunchii mei.
Dacă spun “da” planului lui Dumnezeu, dacă-L las să crească în mine, El devine
vizibil și pentru alţii. Astfel strălucește minunea vieţii și sclipirea ei ajunge la inimile altora.
Ca steaua din Betleem, care strălucește în noaptea întunecată și atrage inimi care-L caută.
Și cei care-L găsesc îngenunchează înaintea Lui și I se închină.
Crăciunul poate deveni și azi, minunea unei vieţi noi. În mine: viaţa lui Hristos...
Adina Ogrăzeanu-Nagy

ANUNTURI
,

Servicii divine viitoare: 31 decembrie, de
Revelion 18:00-20:00 - serviciu divin, 20:0021:00 - agapă. 1 ianuarie - serviciu divin de Anul
Nou de la ora 18:00.
Săptămâna de rugăciune se va desfășura în
perioada 5 - 11 ianuarie 2020.
Botez nou testamental - duminică, 26 ianuarie
2020, în cadrul serviciului divin de dimineaţă.
Candidaţii la botez sunt rugaţi să participe la
cursul de cateheză care se desfășoară în
fiecare duminică, de la ora 9:00.

RUGĂCIUNE
Pentru pace în lume și în sufletele noastre.
Dumnezeu să reverse pacea Sa, atât în
această lume plină de conflicte, cât și în
interiorul nostru și să-I rămânem credincioși
în orice circumstanţe.
Pentru trăirea noastră ca și copii ai lui
Dumnezeu. Să ne rugăm Domnului să ne dea
înţelepciune pentru a dovedi prin trăirea
noastră, că numai El poate da pace, bucurie și
speranţă.
Pentru cei cărora le este mai greu să se
bucure de Sărbători...cei bolnavi, cei săraci,
cei marginalizaţi, cei singuri, cei oprimaţi, cei
nedreptăţiţi și în mod special, cei nemântuiţi
sau biruiţi de păcat. Fie ca Domnul Isus să-i
izbăvească, să le dăruiască harul încrederii în
El iar pe noi să ne ajute să le fim alături prin
slujire și să le ducem vești bune.
Pentru inimi deschise pentru Cuvântul 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 faţă de semeni.
Pentru ca Dumnezeu să ne ajute să fim
oameni purtători și propovăduitori de vești
bune, în fiecare zi a anului.
Pentru colindători și pentru cei care vor fi
colindaţi. Domnul Isus să aducă lumină și
izbăvire în sufletele celor care interpretează
sau ascultă colinde. Să experimentăm cu toţii
marea bucurie pe care o aduce în lume
Mântuitorul nostru Isus Hristos.

Fie ca sărbătoarea nașterii Domnului
să vă umple inimile de bucurie!
CRĂCIUN FERICIT!
Pastorii & comitetul Bisericii Betel

Pentru toţi cei care vor fi musafirii bisericii
noastre de Sărbători. Domnul Isus să-i
binecuvânteze cu lumina Sa iar pe noi să ne
ajute să fim lumină pentru ei.
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Craciun fericit!
)

Crăciunul pentru fiecare. Joi, 26 decembrie,
orele 10:00, vom avea în mijlocul nostru câteva
grupe de copii de la diferite centre de
plasament și de la Centrul de Reeducare
pentru minori din Buziaș. Cu această ocazie,
vom avea și o colectă destinată acestei
categorii de persoane. Familiile care au
posibilitatea, sunt rugate să aducă un platou
cu prăjituri pentru masa organizată la sfârşitul
serviciului.

Motive de
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LA MULŢI
ANI
membrilor bisericii noastre
care își vor sărbători ziua
de naștere în săptămâna
care urmează:
Aldea Emanuela Diana
Avram Maria
Bărbuţ Lazăr Gheorghe
Birovescu Mihail Doru
Borozan Aurica Breica
Burbea Rozalia
Ciobotă Ioan
Ciupe Andreea
Constantin Carmen
Florea Sever
Gorban Simona Daniela
Iovanovici Georgeta Mihaela
Matei Aniţa
Muller Cristina
Petrescu Maria
Pop Vasile
Popa Alina Cristina
Poru Ioan
Schelenka Constanţa
Sfârcoci Emanuel Daniel
Telescu Marta

DUMINICĂ
9:00 - 9:50
10:00 - 11:00
11:10 - 12:30

Rugăciune
Studiu biblic - Gabriel Berce
Serviciu divin:
Cor, cor clopoţei
Predică - pastor Petru Bulica

18:00 - 20:00

Serviciu divin:
Cor, fanfară
Predică - pastor Alexandru Neagoe

MARŢI

Ajunul Crăciunului
Serviciu divin:
Închinare, cor clopoţei
Predică - Ciprian Nălbaru

17:00 - 19:00

MIERCURI
10:00 - 12:00

Crăciunul
Serviciu divin:
Cor
Predică - pastor Alexandru Neagoe

18:00 - 20:00

Serviciu divin:
Cor
Predică - pastor Ioan Bugnărug

JOI

Crăciunul pentru fiecare
Program special
Predică - pastor Petru Bulica

10:00 - 12:00

