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dezamăgire,, să privească la Dumnezeu care,
mai, ora 13:00, Biserica Betel.
prin Domnul Isus, a demonstrat că dore
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probleme de sănătate - Daniela Andronache,
dup
ul de naștere al copi
lului.
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Departamentul muzical al bisericii. În reamintim că biserica noastră dispune de două
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Joi seara
Serviciu divin:
bisericii
noastre
noastre.Vă
.
V
ă
mulțumim
pentru
înțelegere!
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blestem (9:18-28)
STUDIU GENEZA (15) : Binecuvântare și blestem(9:18-28)
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Studiu biblic pentru duminica urmatoare

FII FERM CA ISUS
Ioan 20:24-29, Ioan 20:27
Ideea centrală
Intervenția personală și fermă a Domnului aduce convingere și credință în inima omului care caută
adevărul cu sinceritate.
Aplicații
Fermitate în acțiune.
Fermitate în așteptarea credinței.
Fermitate în viziune.
Sugestii practice
Observă și recunoaște cauzele care pot conduce la îndoială.
În cazul lui Toma cauza a fost absența (justificată sau nu) din mijlocul celorlalți ucenici, dar și lipsa lui de
încredere în mărturia celorlalți. Acestea sunt și astăzi cauze ale îndoielii care atacă centrul vital al
trăirii și experienței creștine, deși pot fi și alte cauze practice și ideologice.
Bucură-te și acceptă orice intervenție a Domnului în viața ta.
El lucrează în multe feluri și intervenția Sa are în vedere prelucrarea caracterului și a sufletului nostru
pentru trăirea de acum și pentru cea viitoare. De fiecare dată când El lucrează trebuie să ne deschidem
inima lăsând puterea Sa transformatoare să ne prelucreze și să ne transforme.
Cercetează Scriptura pentru întărirea credinței tale.
ţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.”
Romani 10:17 spune: „Astfel, credin
credinţa
Experiența personal
personalăă poate fi minunată, dar baza credinței rămâne Scriptura și ea poate fi întărită
prin Scriptură.
Trăiește și lucrează urmând cu fermitate exemplul lui Hristos.
El a pășit înaintea noastră pentru a ne da o pildă de viețuire și lucrare. În relațiile cu cei din jurul nostru
trebuie să acționăm după modelul suprem așezat înaintea noastră de Hristos.
Întrebări pentru discuții
1. Precizează textul Evangheliei după Ioan care este motivul pentru care Toma a lipsit din mijlocul
ucenicilor? Este Toma criticat sau apreciat în vre-un fel pentru absența sa?
2. Reacția lui Toma a fost o contestare sau tăgăduire a mărturiei ucenicilor, sau o dorință de a se
convinge personal?
3. Ce putem învăța din felul în care Domnul Isus se adresează lui Toma?
4. Ce adevăruri doctrinare implică răspunsul spontan al lui Toma „Domnul meu și Dumnezeul
Meu!”?
5. Care este baza reală și sigură a credinței? Care este rolul experienței și care este rolul
Scripturii în întărirea credinței noastre?

Iubiţi fraţi, surori şi prieteni ai Bisericii BETEL,
Hristos a înviat! Evangheliile și celelalte scrieri ale Noului Testament atestă faptul ca
învierea din morți a Domnului nostru Isus Hristos a avut un impact uriaș asupra credincioșilor din
primul secol. Întrebarea care se pune este, dacă mai are Învierea vreo relevanță astăzi, în secolul al
XXI-lea?
O nevoie esențială a omului este aceea de a fi eliberat din capcana vinovăției
datorate trecutului păcătos. Cu toții avem nevoie de iertare. Vinovăția netratată nu are doar
consecințe spirituale, veșnice, ci este strâns legată și de calitatea vieții noastre în prezent.
Moartea Domnului Isus pe cruce în locul păcătosului vinovat, are capacitatea de a rezolva în mod
obiectiv, o dată pentru totdeauna, nevoia omului de iertare. Învierea este aceea care validează
ceea ce a realizat Hristos, prin moartea Sa
Sa.. Învierea ne dă siguranța că, prin credința în Hristos,
păcatele ne sunt iertate. Fără această siguranță, nimeni nu poate trăi o viață plenară în prezent și
nu poate avea speranță pentru viitor.
Apoi, puterea lui Dumnezeu care L-a înviat pe Hristos din morți este la lucru și în
prezent. Înainte de Înviere, ucenicii erau triști, demoralizați și fricoși. După Înviere, aceiași ucenici
sunt plini de curaj, gata să înfrunte toate primejdiile pentru a-L mărturisi pe Domnul lor. Esti
cumva epuizat fizic sau emoțional, te confrunți cu durere, boală, confuzie, anxietate în ceea ce
privește viitorul? Puterea Învierii care a transformat ucenicii din lași în martiri, este astăzi la
dispoziția ta (Efeseni 1:19-20). Însușeste-ți-o prin credință!
Trăim cu toții într-o lume caracterizată de instabilitate, fără siguranța zilei de mâine.
Într-un asemenea context, Învierea ne dă garanția unui viitor sigur împreună cu Hristosul
înviat
înviat.. Aceeași putere care L-a înviat pe Hristos din morți, ne va învia și pe noi pentru a trăi
împreună cu El, victorioși și eliberați de limitările și frustrările cu care suntem confruntați în
prezent, dacă perseverăm în ascultare și dependență de El, până la capătul alergării noastre. Fie
ca Domnul să ne ajute pe toți la aceasta!

La multi ani!
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