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Anunţuri
?
Rugăciune. Membrii Bisericii Betel sunt
așteptați în fiecare duminică de la ora 9:00, să
mijlocească în rugăciune pentru biserică.
?
Ședință prezbiteri:luni, 16 ianuarie, ora 19:15
?
Audieri cereri de transfer & reprimiri: luni, 16
ianuarie, ora 19:15.
Curs de catehez
?
ă. Cei care doresc să se
cateheză.
boteze sunt invitați la cursul de cateheză care
se desfășoară în fiecare duminică, la ora 9:00
9:00,,
în sala de protocol a bisericii.
?
Departament IT & audio. Cei care doresc ssăă
se implice în departamentul IT & audio al
bisericii, sunt rugați să-l contacteze pe fratele
Ionică Olariu, tel. 0742461146. Vă mulțumim.
Deces. S
?
ăptămâna trecută a trecut în veșncie
Săptămâna
Buletin duminical
sora Silvia Gongola. Domnul să mângâie și să
AN XVIII
întărească familia îndoliată.

Rugăciune

Nr. 3 - 15.01.2017

?
Pentru echipa Kalahari New Hope și pentru
lucrarea pe care aceasta o desfășoară în
Namibia. Până în prezent, aceasta a reușit
Duminica dimineata
Rugăciune & studiu biblic: Alexandru Sala
ridicarea unei clădiri noi, destinată unei școli
ora 10:00-11:00
S
erviciu divin:
Serviciu
biblice pentru boșimani, în care bărbații
ora 11:10-12:30
redică: pastor SamyTUȚAC
Cor, p
predică:
boșimani învață despre Dumnezeu și despre
cum pot răspândi Evanghelia precum și a
Școlii Kalahari New Hope, în care învață 180 de
Serviciu divin:
Duminica seara
copii. Rugați-vă ca Dumnezeu să facă aceste
Închinare, corul de copii al Căminului Felix
ora 18:00-20:00
lucrări să crească și să se extindă cât mai mult.
P
redică: pastor Mircea FILIP
Predică:
?
Pentru trăirea noastră ca și copii ai lui
Dumnezeu. Să ne rugăm Domnului să ne dea
Marti seara
Închinare
înțelepciune pentru a dovedi prin trăirea
ora
19:00-21:00
Predică: pastor SamyTUȚAC
noastră, că numai El poate da pace, bucurie și
speranță celor care își predau viața Lui.
?
Pentru cei marginalizați sau aflaţi în suferință
Rugăciune: pastor Ioan BUGNĂRUG
Joi seara
(bolnavi, săraci, singuri, nedreptățiți) ca ei săServiciu
divin
divin::
și pună toată încrederea în Dumnezeu.
ora 19:00-20:30
Fanfară, predică: pastor Petru BULICA
?
Pentru persoanele bolnave din biserica
4): Fuga lui Iacov - cap. 31
Studiu Geneza (4
(44):
noastră, ca Dumnezeu să se îndure, să le aline
suferința și să le întărească credința
credința..
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Calendar de citire a Bibliei 2017
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01

- Geneza 28-29
- Geneza 30
- Geneza 31
- Geneza 32-33
- Geneza 34-35
- Geneza 36
- Geneza 37

Psalmii 33
Psalmii 34
Psalmii 35
Psalmii 36
Psalmii 37
Psalmii 38
Psalmii 39-40

Matei 18
Matei 19
Matei 20
Matei 21
Matei 22
Matei 23
Matei 24

STUDIU BIBLIC
pentru dumi nica urmă toare

TRINITATEA LUI DUMNEZEU - Un mister
care încă ne uimește
Ioan 14:15-26, 2 Corinteni 13:14
Ideea centrală: Biblia ne învaţă că Tatăl este Dumnezeu, că Isus este Dumnezeu şi că Duhul Sfânt este
Dumnezeu. De asemenea, Biblia ne învaţă că există un singur Dumnezeu. Deşi putem înţelege
câteva adevăruri despre relaţia dintre Persoanele Sfintei Treimi, acest concept nu poate fi cuprins de
mintea umană însă trebuie acceptat de noi prin credință.
Scop: Să credem în fiinţa Triunitară a lui Dumnezeu, să ne închinăm şi să trăim în părtășia Tatălui,
Fiului și Duhului Sfânt (2 Cor 13:14).
Aplicații
1. Citeste capitolul d
t.
espre Dumnezeu din Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptis
despre
Baptist.
2. Misterul Triunității Divine.
Trinitatea nu este un termen biblic, ci este o noțiune teologică ce încearcă să descrie o relație specială
și unică ce există între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Potrivit acestei
noțiuni, așa cum afirmă Scriptura, Cele Trei Persoane Divine sunt Una în Ființa Lor, ceea ce a condus la
adoptarea termenului de Triunitate. Acest concept nu poate fi înțeles de logica umană. Cum pot Trei
Persoane să fie, de fapt, Una singură? Prin urmare, adevărul despre viața Intra-Trinitară nu poate să
fie cuprins în logica mărginită a omului
omului.. Pe de altă parte, Scriptura descrie cu entuziasm adevărul
despre fiecare dintre Cele Trei Persoane Divine, afirmând în același timp și Unitatea de Ființă a
Acestora, fără să ofere explicații detaliate cu privire la legătura dintre Ele. Așa cum am văzut, Ioan
redă cu multă acuratețe cuvintele Domnului Isus cu privire la comuniunea dintre Persoanele Sfintei
Treimi fără să indice amănunţit natura legăturii interne a Trinității Divine. Ceea ce este clar însă din
relatarea Scripturii este faptul că legătura dintre Persoanele Divine, comuniunea dintre Ele, este
generată de iubire: iubirea infinită a Fiului către Tatăl și a Tatălui către Fiul, ambele realizate prin
Duhul Sfânt. Cine poate descrie îndeajuns dimensiunea iubirii din sânul Trinității Divine? Așadar,
misterul acesta al Triunității, ne invită la adorare și închinare adusă Personelor Divine care, deși
infinite în Esența Lor, au decis totuși să se limiteze pentru o vreme și să vină în mijlocul nostru, în
contextul unei existențe finite. A
stfel, legătura iubirii din sânul Trinității Divine s-a deschis și
Astfel,
către noi, cei credincioși, fiind invitați să participăm în dinami
ca relațiilor Intra-Trinitare.
dinamica

3. Credința în Triunitatea Divină.
Deși nu putem înțelege pe deplin Triunitatea Divină, totuși Mântuitorul insistă să credem acest adevăr
fundamental pentru relația noastră cu Dumnezeu (Ioan 14:10). Logica noastră ne poate ține departe de
Ființa Minunată și Misterioasă a lui Dumnezeu, însă credința ne poate introduce în comuniunea aceasta
binecuvântată a Triunității Divine (Evrei 11:6). Credința în Triunitatea Divină nu este o credință oarbă, ci
este fundamentată pe Cuvintele lui Isus care sunt Cuvintele Tatălui reafirmate de Duhul Sfânt (Ioan
14:24-26). Încrederea în Cuvântul revelat al lui Dumnezeu (Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt) ne aduce într-o
părtășie glorioasă cu Persoanele Trinității Divine care Își fac locuința în noi (se mută cu noi), (Ioan 14:23).
4. Participarea în comuniunea Triunității Divine.
Cel mai fascinant lucru pentru noi, legat de existența Trinității Divine, este, poate, faptul că Dumnezeu
ne invită să participăm prin credință în dinamica relațiilor Sale Intra-Trinitare (Ioan 14:20). Această
participare a noastră în comuniunea Trinității Divine ne oferă și posibilitatea de a cunoaște (nu de a
înțelege logic) Misterul Trinității, cu ajutorul Duhului Sfânt care este în noi (Ioan 14:17,20). Cunoașterea
Triunității Divine derivă din participarea noastră în dinamica relațiilor dintre Persoanele Divine, nu
neapărat dintr-o înțelegere logică a legăturilor Intra-Trinitare. Participarea noastră în această
Comuniune Divină este de fapt viața pe care o trăim în Hristos și pe care Hristos o trăiește în noi (Ioan
14:19; Galateni 2:20).
Sugestii practice

BOTEZU L DOMNULUI

Închină-te lui Dumnezeu Tatăl în Numele Domnului Isus și prin Duhul Sfânt (Matei 6:9; Efeseni 5:20;
Iuda 1:20). Toate Persoanele Trinității au Natură Divină și, prin urmare, merită toată închinarea noastră.
Nu te ruga pomenind doar una dintre Persoanele Trinității Divine. Învață să te adresezi Fiecări Persoane
Divine.
Evită pericolul de a te specializa în Una dintre Persoanele Trinității Divine. Sunt Biserici care se
specializează în Persoana și lucrarea Tatălui (putând fi intitulate „Biserica Tatălui”). Atmosfera din
aceste Biserici este solemnă (așa cum este Tatăl solemn), iar aici accentul deosebit este pus pe Persoana
și lucrarea Tatălui. Apoi, sunt Biserici care se specializează în Persoana și lucrarea Fiului (Biserica Fiului).
Atmosfera din aceste Biserici este mai relaxată (Domnul Isus este Fratele nostru mai mare!), iar
accentul acestora este pus cu precădere pe cine este Isus și ce face El. Uneori aici pot fi auzite rugăciuni
de genul: „Doamne Isuse, te rugăm în Numele Domnului Isus”! Și, sunt Biserici care se specializează în
Persoana și lucrarea Duhului Sfânt (Biserica Duhului Sfânt). Atmosfera în aceste Biserici este dominată
de experienţe şi manifestări extatice, aşa cum s-a întâmplat în Corint, iar accentul este pus, desigur, pe
Persoana și lucrările Duhului Sfânt. Nu este rău să accentuăm adevărul legat de Persoanele și lucrările
Trinității Divine, dar nu insistând pe Una în detrimentul Celeilalte (Trinitatea Divină nu poate fi divizată).
Întrebări pentru discuții
De ce este greu să înțelegem adevărul despre Triunitatea lui Dumnezeu?
De ce este important să credem adevărul legat de Triunitatea lui Dumnezeu?
Cum putem trăi în comuniune cu Trinitatea Divină?
Cum pute
m evita specializarea în una dintre Persoanele Trinității Divine?
putem
Cum putem să ne închinăm Tatălui, în Numele lui Isus și prin Duhul Sfânt?
Pastor: Cornel Boingeanu
Biserica: „SfântaTreime” București

