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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.
?
Manualul de studiu biblic pentru prima parte
a anului 2017 poate fi achiziționat la standul
de cărți din holul bisericii, la prețul de 10 lei.
Seară de tineret. Începând de marți, 10
?
ianuarie, de la ora 19:00, se reiau întâlnirile de
tineret. Predică: pastor Samy Tuțac.
Studiul ccărții
?
ărții Geneza se reia joi, 12 ianuarie.
Curs de catehez
?
ă. Cei care doresc să se
cateheză.
boteze sau ssăă afle mai multe despre credința
creștină, sunt invitați la cursul de cateheză
care se desfășoară în fiecare duminică, de la
Buletin duminical
ora 9:00.
AN XVIII
?
Departament IT & audio. Cei care doresc ssăă
se implice în departamentul IT & audio al
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bisericii, sunt rugați să-l contacteze pe fratele
Ionică Olariu, tel. 0742461146. Vă mulțumim.

Rugăciune

Rugăciune & studiu biblic: pastor Ioan BUGNĂRUG
Duminica dimineata
S
erviciu divin:
Serviciu
?
Pentru trăirea noastră ca și copii ai lui
ora 10:00-11:00
redică: pastor Gearl SPICER
Cor, binecuvânt
ări, p
binecuvântări,
predică:
Dumnezeu. S
Săă ne rugăm Domnului să ne dea
ora 11:10-12:30
înțelepciune pentru a dovedi prin trăirea
noastră, că numai El poate da pace, bucurie și
Serviciu divin:
Duminica seara
speranță celor care își predau viața Lui.
Închinare, cor, predic
ă: pastor Alexandru NEAGOE
predică:
ora
18:00-20:00
?
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
Închinare
Marti seara
asemenea lui Isus, iubind ascultarea de
Predică: pastor SamyTUȚAC
ora 19:00-21:00
Dumnezeu, rugăciunea și Cuvântul Său, dar și
trăirea plină de dragoste față de semeni.
Rugăciune: Radu POPA
?
Pentru cei marginalizați sau aflaţi în suferință
Joi seara
Serviciu divin
divin::
(bolnavi, săraci, singuri, nedreptățiți) ca ei săora 19:00-20:30
Fanfară, predică: pastor Alexandru NEAGOE
și pună toată încrederea în Dumnezeu.
Studiu Geneza (43): Bogăția lui Iacov 30:25-43
?
Pentru persoanele bolnave din biserica
noastră, ca Dumnezeu să se îndure, să le aline
suferința și să le întărească credința
credința..

Biserica Creștină Baptistă Nr. 1 Betel Timișoara
Str. Ady Endre, nr. 20; Tel. 0256-491918; 0356-436836; Fax 0256-293519
E-mail: contact@betel.ro; www.betel.ro

Calendar de citire a Bibliei 2017
09.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01

-

Geneza 17-18
Geneza 19
Geneza 20-21
Geneza 22-23
Geneza 24
Geneza 25-26
Geneza 27

Psalmii 19-21
Psalmii 22
Psalmii 23-25
Psalmii 26-29
Psalmii 30
Psalmii 31
Psalmii 32

Matei 11
Matei 12
Matei 13
Matei 14
Matei 15
Matei 16
Matei 17

STUDIU BIBLIC
pentru dumi nica urmă toare

SFÂNTA SCRIPTURĂ ÎN VIAȚA BISERICII
2 ÎMPĂRAȚI 22:1-20, COLOSENI 3:16

Ideea centrală: Binecuvântarea spirituală a unei comunități depinde de citirea, studierea și
aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu.
Scop: Să ne ajute să înțelegem rolul sfintelor Scripturi în comunitatea de credință (Biserica)
Aplica
ții:
Aplicații:
Istoria trezirii spirituale din timpul regelui Iosia scoate în evidenț
evidențăă roul major pe care Cuvântul lui
Dumnezeu îl are în stabilirea unei relații cu Creatorul. De fapt, un pivot central în toate trezirile
spirituale din întreaga lume este interesul pentru Legea lui Dumnezeu. În mod antitetic, atunci
când Sfânta Scriptură este neglijată, consecințele sunt dintre cele mai nefaste. Analfabetismul
biblic se traduce prin necunoașterea lui Dumnezeu, care în cele din urmă dă naștere la o
învățătură otrăvitoare, iar aceasta culminează cu practici greșite.Citind cu atenție capitolele 22
și 23 din 2 Împărați, se pot observa următorii pași vizavi de raportul pe care comunitatea
credincioșilor îl are față de Sfânta Scriptură.
1. Citirea Sfintei Scripturi în cadrul comunității de credință (Biserica)
Tragedia poporului Israel era rezultatul direct al neglijării citirii Legii lui Dumnezeu, de aceea
regele Iosia a inițiat citirea publică, înaintea tuturor locuitorilor Ierusalimului, a Sfintelor
Scripturi (2Împărați 23:2, 3) . Asemenea lui Iosia care a ales să citească Legea lui Dumnezeu în
auzul întregului popor, și în bisericile creștine, Sfâna Scriptură trebuie rostită și predicată,
deoarece ea reprezintă autoritatea supremă în materie de viață și credință. Primordialitatea
autoritativă a Sfintelor Scripturi este confirmată și de cuvintele lui Dumnezeu spuse profetului
Isaia, în auzul urechilor unui popor care-și căuta adevărul, apelând la alte surse, chiar păgâne.
(Isaia 8:20) Scriptura comunică adevărurile neschimbătoare , absolute ale lui Dumnezeu, de
aceea în biserici, rostirea Cuvântului lui Dumnezeu, prin predicare sau alte forme
adecvate, este de mare importanță.

2. Studierea Sfintein Scripturi în cadrul comunității de credință (Bisericii)
Mai mult decât auzirea Sfintei Scripturi, Împăratul Iosia dorește să o înțeleagă în profunzimea ei,
astfel încât îi întreabă pe oamenii lui Dumnezeu referitor la înțelesul cuvintelor citite. Iosia este
conștient de caloarea Scripturii și de necesitatea studierii ei, astfel încât dorește să înțeleagă mai
adânc și trimite un grup de preoți să întrebe pe Domnul cu privire la cuvintele auzite din Lege.
Extrapolând adevărurile textului pentru viața bisericii, se poate afirma că cercetarea Scripturii
trebuie să fie o practică elementară a fiecărei comunități creștine. Citirea superficială a Bibliei va
da naștere unui creștinism superficial, care va fi influențat negativ de ereziile cotidiene. În
contextul îmnvățăturilor false, atât apostolul Petru cât și apostolul Ioan, trag un semnal de alarmă
în privința necesității adâncirii în Legea Domnului (Ezra 7:10). Astfel, Biserica ar trebui să fie locul
unde să aibe loc învățarea sfinților credincioși, pentru a nu fi purtați de orice vânt de învățătură
(Efeseni 4:14). În acest sens, comunitățile creștine beneficiază de cercetarea Bibliei atât în grupe
mici de studiu cât și în cadrul slujbelor duhovnicești.
3. Aplicarea Sfin tei Scripturi în cadrul comunității de credință (Bisericii)
Istoria lui Iosia ne învață că citirea și studierea Legii lui Dumnezeu ne sunt de un real folos doar
atunci când adevărurile descoperite sunt puse în practică. Pasajul scriptural care descrie domnia
împăratului Iosia, surprinde în mai multe rânduri reformele făcute de acesta în deplină
concordanță cu ceea ce se stipula în Legea lui Dumnezeu (2 Împărați 23:3, 21, 24, 25). Scopul final
al Bibliei este transformarea reală produsă în viața celui care o citește și o studiază. Scriptura,
lăsată să lucreze în viața bisericii, poate produce această transformare. Centralitatea Cuvântului
este definitorie pentru biserică, însă trebuie evitată primirea Lui doar în spiritul consumatorist și
individualist. Mai degrabă, centralitatea Cuvântului are rolul de a-L conduce pe credincios într-o
cunoaștere mai aprofundată a lui Cristos, care să-l determine la o închinare totală înaintea lui
Dumnezeu.

BOTEZU L DOMNULUI

În concluzie: o biserică sănătoasă este o congregație care proclamă Cuvântul lui Dumnezeu, iar
credincioșii sunt gată să Îl asculte.
Sugestii practice:
- Pentru următoarea lună de zile, studiază Scriptura împreună cu o altă persoană, fie într-un grup
de studiu biblic, fie în mod individual cu o altă persoană.
- În urma studiului, scrie într-un jurnal ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit și felul în care vrei să pui în
practică.
Întrebări pentru discuții:
- De ce avem nevoie de Sfânta Scriptură?
- De ce apelează oamenii la alte autorități în materie de credință în detrimentul Scripturii?
- Care este legătura dintre trezirile spirituale creștine și Sfânta Scriptură?
- În ce fel ar trebui prețuită și folosită Sfânta Scriptură în viața comunitară a Bisericii?
Pastor Radu CÎMPEAN
Biserica Baptistă Betania, Sibiu

