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STUDIU BIBLIC
pentru astazi

DESCOPERĂ ADEVĂRUL CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU
Psalmul 119:1-20, Psalmul 119:11
Ideea centrală: Înțelegerea și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu este esențială pentru ca omul
să umble pe calea Domnului și să-și păstreze inima curată.
Scopul: Să te motiveze să descoperi și să beneficiezi de adevărul Cuvântului lui Dumnezeu.
Explicații contextuale și exegetice
Psalmul 119 este cel mai extins dintre Psalmii pe care îi avem în Scriptură, cuprinzând 176 de
versete. El este un acrostih care constă din 22 de părți, fiecare parte având 8 versete și începând
e alfabetului ebraic.
cu una dintre cele 22 de litere al
ale
Psalmul 119 vorbește despre supremația Cuvântului lui Dumnezeu, despre faptul că Legea lui
Dumnezeu trebuie așezată în inima omului pentru ca apoi să devină temelie pentru trăirea vieții
de fiecare zi.
Acest aspect este dezvoltat pe toată întinderea Psalmului, fiecare dintre versete, cu excepția
versetului 122, cuprinzând o referire la revelația lui Dumnezeu.
Aceasta este evidențiată prin termeni cum ar fi legea, poruncile, căile, orânduirile, învățăturile,
judecățile sau făgăduințele
făgăduințele.. Toate acestea fac referire la Cuvântul lui Dumnezeu, pe care omul
este chemat să îl descopere și să îl împlinească în viața de fiecare zi.
1. Descoperind adevărul Cuvântului lui Dumnezeu vei fi fericit (v. 1-3)
2. Descoperind adevărul Cuvântului lui Dumnezeu ești provocat să umbli pe calea bună (v. 4-8)
3. Descoperind adevărul Cuvântului vei trăi curat (v. 9-12)
Aplicații
Accentuează importanța unei înțelegeri corecte a Cuvântului lui Dumnezeu, lucru care nu se
întâmplă de la sine, ci impune cercetarea și aplicarea adevărului sub călăuzirea Duhului
Sfânt.

Părtășia personală și cea comunitară sunt cadre deosebit de importante pentru demersul acesta.
Îndeamnă-i să mărturisească în fața celorlalți pe cei care experimentează această părtășie și
beneficiile ei.
Subliniază aspectul dedicării care se găsește în aceste versete din Psalmul 119, un aspect care are
în vedere inima și viața noastră, ambele trebuind dăruite lui Dumnezeu în întregime. Atrage
atenția asupra efectului distructiv al unei inimi împărțite.
Dezvoltă și discută puțin pe marginea expresiei păzite cu sfințenie, care face referire la motivul
pentru care Dumnezeu a dat oamenilor poruncile Sale (v. 4). Se poate vorbi aici și despre grija cu
care cel credincios trebuie să se ghideze după poruncile Domnului și despre faptul că viața lui va fi
caracterizată de sfințenie.
Spune: Cel care descoperă și înțelege adevărul Cuvântului trebuie să fie gata de a-l aplica și de a se
ui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită (Romani 12:2). Rămânând
ghida în funcție de voia llui
doar la nivel teoretic sau intelectual, fără dimensiunea practică, adevărul se va dovedi ineficient în
viața și umblarea omului.
Accentuează în mod deosebit curăția inimii și a vieții ca rezultat al umblării omului pe calea bună,
pe calea descrisă de adevărul lui Dumnezeu. Nu există o valoare sau o răsplată mai mare decât
8).
aceea pe care o va aduce trăirea în curăție (vezi și Matei 5:
5:8).

BOTEZU L DOMNULUI

Sugestii practice

1. Nu fă niciodată rabat de la descoperirea și cunoașterea adevărului Cuvântului lui Dumnezeu
pentru a ști foarte bine care este calea bună în viață și pentru a găsi fericirea.
2. Cercetează-ți inima și viața pentru a vedea dacă dedicarea ta față de Dumnezeu este deplină
sau nu. Lasă Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu să te îndrume în fiecare aspect care ține de dedicarea
ta.
3. Împlinește chiar și acelea dintre orânduirile lui Dumnezeu care par mai dificile, astfel îți vei
putea păstra viața curată.
Întrebări pentru discuții
1. Care sunt câteva lucruri care te ajută să descoperi și să înțelegi adevărul Cuvântului?
2. Care sunt câteva domenii din viața ta în care reușești să împlinești cu credincioșie orânduirile lui
Dumnezeu? Dar câteva domenii care încă reprezintă o provocare pentru tine?
3. Cum ai caracteriza viața unui om care aude Cuvântul, îl primește, dar nu eeste
ste gata să își
călăuzească viața pe baza lui?
4. În ce mod te ajută înțelegerea și împlinirea Cuvântului să îți păstrezi viața curată? Cât de
important este lucrul acesta pentru tine?
5. Care sunt modurile în care îi poți ajuta și pe alții să descopere și să împlinească adevărul
Cuvântului lui Dumnezeu?
Păstor Cristian Rău
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Anunţuri
Acțiuni umanitare de Paște: “E mai ferice să
?
dai” și Penitenciar. Puteți contribui
contribui financiar
în cutiile
cutiile portocalii/albe, în duminicile din 2 și 9
aprilie. Vă mulțumim!
Servicii de Florii și Paște. În duminicile de
?
Florii (9 aprilie) și Paște (16 aprilie), serviciile
divine de dimineaț
dimineațăă ale bisericii, vor avea loc
între orele 10:00-12:00.
Ședință comitet prezbiteri & diaconi
?
diaconi:: luni, 3
aprilie
aprilie,, ora 19:00.
Programul copiilor: în cadrul serviciului de
?
sear
searăă din 9 aprilie (de Florii).
2% din impozitul pe venit. Dac
?
Dacăă doriți să
direcționați 2% di
n impozitul pe venit bisericii
din
noastre, iată ce trebuie să faceți: ccompletaţi
ompletaţi
Buletin duminical
declarația 230 și împuternicirea atașată
AN XVIII
acesteia (le găsiți la standul de cărți) apoi
Nr.
14
- 02.04.2017
pred
ați-le la biserică pân
predați-le
pânăă la data de 25 mai.
Cursul de cateheză se desf
ășoară în fiecare
?
desfășoară
duminică, la ora 9:00
9:00,, în sala de protocol.
Înscrieri pentru anul școlar 2017-2018 la
?
Rugăciune & studiu biblic: pastor Petru Bulica
Duminica dimineata
Liceul Baptist Timișoara. Pentru clasa a V-a,
Serviciu
divin:
ora
10:00-10:50
în perioada 1 martie - 6 iunie; pentru clasa a IXCor,predică:pastor
Cor, predică: pastor SamyTuțac, Cina Domnului
ora 11:00:12:30
ă-informatică a, specializarea matematic
matematică-informatică
admitere în urma repartizării computerizate;
pentru clasa a IX-a, profil teologic - admitere
în urma probei de aptitudini și a rezultatelor
Evaluării Naționale. Informații și îînscrieri
nscrieri la
secretariatul Liceului Baptis
t, de luni pân
Baptist,
pânăă
vineri, între orele 10-15, și la tel. 0256-208601
0256-208601..

Duminica seara
ora 18:00-20:00

Serviciu divin:
Închinare, cor
Predică:pastor
Predică: pastor Alexandru Neagoe

Închinare, Excelsis Worship
Predică:
pastor Emil Bartoș
ora 19:00-21:00
De ce suntem protestanți?
?
Să mijlocim în rugăciune înaintea lui
Dumnezeu, pentru ca parlamentarii să nu mai
Rugăciune: Daniel Gruia
tergiverseze adoptarea Legii Referendumului
Joi seara
Serviciu
divin:
pentru familie.
ora 19:00-20:30
Fanfara
?
Pentru fratele pastor Samy Tuțac, care vineri,
Studiu biblic Geneza(54): pastor SamyTuțac
7 aprilie, va predica în cadrul unui serviciu de
Din
groapă în glorie: înălțarea lui Iosif (cap. 41)
evanghelizare, la Biserica Baptistă din Giroc.

Rugăciune

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
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