STUDIU BIBLIC

Iubiţi fraţi, surori şi prieteni ai Bisericii “Betel”,

pentru astăzi

Hristos a înviat şi s-a arătat şi lui Toma !

ACCEPTĂ MUSTRAREA CUVÂNTULUI
LUI DUMNEZEU

Evangheliile si celelalte scrieri ale Noului Testament atestă faptul că Învierea din morţi a
Domnului nostru Isus Hristos a avut un impact uriaş asupra credincioşilor din primul secol,
dovedind cu putere că El este Fiul lui Dumnezeu, a doua Persoană a Sfintei Treimi.

Psalmul 119:21-43, Psalmul 119:33
Ideea centrală: Cuvântul lui Dumnezeu conţine îndrumări pentru cei care caută ascultarea de
Domnul, conţine atenţionări şi mustrări pentru cei care sunt în pericolul de a se abate de la
învăţătura Scripturilor şi conţine o prezentare a consecinţelor pentru cei care s-au abătut de pe
calea credinţei. Rolul mustrării este acela de a convinge omul care s-a abătut de la învăţătura
Scripturii să se întoarcă la ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Scop: Să te ajute să înţelegi
importanţa mustrării pe care o face Dumnezeu prin intermediul Cuvântului Său.

Dacă privim în Evanghelii la vieţile ucenicilor, putem observa că Învierea a produs în ei o
transformare radicală atât în ceea ce priveşte aşteptările lor personale de la Isus, cât şi
devotamentul lor faţă de El. În urma Învierii, ei au ajuns să-L recunoască drept Fiul lui
Dumnezeu, Mântuitorul şi Domnul vieţilor lor. Ambiţiile sau problemele personale au trecut
în plan secundar, pentru că întâlnirea cu Hristosul înviat a răsturnat toate priorităţile pe care
le-au avut până atunci, ajutându-i să-şi concentreze întreaga viaţă pe slujirea Domnului lor.

Sugestii practice
1. Starea noastră de oameni supuși slăbiciunilor ne face de multe ori să greşim în faţa lui
Dumnezeu. Cuvântul Scripturilor are menirea de a ne atenţiona şi de a ne mustra. Caută ca
învăţătura Sfintelor Scripturi să fie suficient de aproape de tine pentru a te putea sfătui la timp
cu privire la abaterea de pe calea cea îngustă care duce la cer.
2. Atunci când omul care se depărtează de Dumnezeu simte mustrarea, el are parte de harul,
cercetarea şi iubirea Dumnezeu. Care ar fi cea mai eficientă cale prin care ți-ar putea vorbi
Dumnezeu, pentru ca mesajul Lui să-ţi schimbe mintea şi să te întoarcă de pe o direcţie
greşită?
3. Ori de câte ori omul căzut revine la calea Scripturii, în viaţa lui încep să apară roadele
întoarcerii lui. Acestea vor fi semne evidente ale pocăinței sincere.
Întrebări pentru discuții

Sărbătoarea de astăzi comemorează una din cele mai profunde declaraţii cu privire la
divinitatea Domnului Isus pe care o găsim in Scriptură, cea făcută de Toma atunci când s-a
întâlnit cu Hristosul Înviat: “Domnul meu şi Dumnezeul meu” (Ioan 20:28). Se pare că de
multe secole, în istoria Bisericii, această credinţă fundamentală în divinitatea Domnului Isus,
nu a mai fost atât de mult atacată şi pusă la îndoială ca în zilele noastre. De aceea, noi cei care
formăm Biserica, suntem chemaţi ca în aceste vremuri, când credinţa celor mai mulţi se
răceşte, să facem din această mărturisire a divinităţii Domnului Isus, moştenirea care să o
lăsăm generaţiilor viitoare.
Haideţi cu toţii, fără ezitare, să “ţinem sus Cuvântul vieţii”, mărturisind prin trăire şi
proclamare că Isus Hristos este Domnul
Domnul!!

1. Care sunt lucrurile din viața ta care atrag sistematic atenţionări din partea lui Dumnezeu?

Pastor Petru Bulica

2. Atunci când eşti mustrat de Cuvântul lui Dumnezeu ai tendinţa de a te răzvrăti?
3. Atunci când Sfânta Scriptură te luminează cu privire la un domeniu problematic în viața ta de
credință, ai tendința de a-ți căuta circumstanțe atenuante?
4. Cât de mult din viața ta ești dispus să lași sub lupa cercetării amănunțite a Scripturii?
5. Eşti dispus să faci schimbări majore în viaţa ta, dacă Dumnezeu te atenţionează că drumul
pe care mergi este rău?
6. Care au fost în viaţa ta câteva din schimbă
rile majore aduse de reîntoarcerea sub
schimbările
autoritatea Scripturilor?
Pastor Daniel Darie
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25.04
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29.04
30.04

Deuteronomul 8-9
Deuteronomul 10-11
Deuteronomul 12-13
Deuteronomul 14
Deuteronomul 15
Deuteronomul 16
Deuteronomul 17

Eclesiastul 3
Eclesiastul 4
Eclesiastul 5
Eclesiastul 6
Eclesiastul 7
Eclesiastul 8
Eclesiastul 9

Ioan 20-21
Fapte 1
Fapte 2
Fapte 3-4
Fapte 5-6
Fapte 7
Fapte 8

La multi, ani!

Anunţuri
?
Ședință prezbiteri: luni, 24 aprilie, ora 19:00.
?
Transferuri & reprimiri. Cei care au depus
cerere de transfer sau de reprimire, sunt
invitați la comitet, luni, 24 aprilie, ora 19:15.
Direcționare 2%. Dacă doriți să direcționați
?
2% din impozitul pe venit bisericii noastre
noastre,, vă
ompleta ţi declarația 230 și
rugăm să ccompletaţi
împuternicirea și să le predați la biserică p
ână
până
în 25 mai. Vă mulțumim!
Musafiri la Betel. Duminica viitoare, în cadrul
?
serviciului divin de seară, vom avea ca invitați
invitați,,
corul și orchestra Biseriicii Baptiste ““Harul”
Harul”
din Lugoj.
Întâlnirile de tineret se vor relua marți, 2 mai,
?
de la ora 19:00.
”Zi și noapte.” Fra
ții și surorile care doresc să
?
Frații
se implice în lanțul de rugăciune ““Zi
Zi și
Buletin duminical
”, sunt invitati miercuri, ora 18
:00, la un
noapte
noapte”,
18:00,
timp de organizare și rugăciune. Implicarea
AN XVIII Nr. 17
înseamnă alocarea unei jumătăți de oră pe
23 aprilie 2017
săptămână pentru rugăciune și Cuvânt,
pentru trezirea spirituală a Bisericii, prin
trezirea fiecăruia din noi.

Hristos a înviat

Iosif Benko
Georgiana Mariescu
Cristina Scobercea
Lazăr-Bărbuț
Teodora Lazăr-Bărbuț
Carmen Burciu
Cristina Enache
Elena Iacoban
Lidia Ile
Vasilica Petrescu
Cristina Vasilcin
Maria Manciu
Daniel Mercea
Petru Toma
Mihaela Căprărescu
Elena Dronca
Alexandra Lup
Alexandra
Daciana Șerban
Gheorghe Bandrabur
Viorica Bodnaru
Bunzac
Marta Bunzac
Lavinia Dance
Diana Gherebeanu
Ioana Greucean
Eugen Melcescu
ărioara Cornea
M
Mărioara
Szilvia Nicolici
Lenuța Turcan
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si s-a aratat si lui Toma!

Rugăciune

Rugăciune & studiu biblic: Alexandru Sala
Duminica dimineata
erviciu divi
S
n:
Serviciu
divin:
ora 10:00-11:00
?
Pentru fratele pastor Ioan Bugnărug care în
Cor
ței, binecuvântări copii
Cor,, cor clopo
clopoței,
ora 11:10-12:30
această dimineață va predica la Biserica
edică:pasto
Pr
Predică:
pastorr Petru Bulica
Baptistă “Betania” din Timișoara.
?
Pentru ca pretutindeni în lume, jertfa şi
Învierea Domnului nostru Isus Hristos ssăă fie
cunoscute şi crezute, astfel încât bucuria
Serviciu divin:
Duminica seara
mântuirii ssăă răsune în multe inimi. Pentru ca
Închinare, cor, fanfară
ora 18:00-20:00
cei care în vremurile acestea, ar avea motive
Predic
ă: pastor Ioan Bugnărug
Predică:
de întristare din diferite cauze precum boală,
şecuri,
sărăcie, singurătate, nedreptate, eeşecuri,
dezamăgire, să privească la Dumnezeu care,
prin Domnul Isus, a demonstrat că dorește ssăă
Serviciu divin: Gabriel Berce
Joi seara
vină în ajutorul fiecăruia.
Fanfara
ă: pastor Petru Bulica
Fanfara,, predic
predică:
ora
19:00-20:30
?
Pentru tabăra de la Brădățel, pentru cei 1000
Studiu Geneza (5
6): Înapoi în Egipt (cap. 43)
(56):
de copii din Oltenia care vor fi acolo și pentru
voluntarii care vor sluji.
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