STUDIU BIBLIC
pentru astăzi

UMBLĂ CĂLĂUZIT DE CUVÂNTUL
LUI DUMNEZEU
Psalmul 119:44-68, Psalmul 119:47-48
Ideea centrală: Cuvântul Lui Dumnezeu conţine toate învăţăturile şi îndrumările necesare unui
om credincios care doreşte să meargă pe calea care duce în Împărăţia Lui Dumnezeu. Este o
dovadă de înţelepciune ca omul să cunoască şi să se străduiască să împlinească Cuvântul lui
Dumnezeu.
Scop: Să te încurajeze să umbli în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu.
Explicații contextuale și exegetice
Psalmul 119 este un psalm alfabetic. Fiecare dintre cele 22 de strofe corespunde unei litere din
alfabetului evreiesc şi primul cuvânt din toate cele opt versuri ale fiecărei strofe începe cu aceeaşi
literă corespunzătoare strofei. Tema principală a psalmului este cinstirea Torei, a Legii lui
Dumnezeu, şi într-un mod implicit, al Cuvântului Lui Dumnezeu. Tema paragrafului este călăuzirea
lui Dumnezeu în lumina Cuvântului Său. Acest studiu urmăreşte să încurajeze umblarea în
ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu.
1. Cere ajutorul lui Dumnezeu şi hotărăşte să-I urmezi Cuvântul în încercare (v. 46, 51, 61, 64, 66,
68)
2. Ia decizii ferme în privinţa învăţării şi respectării Cuvântului lui Dumnezeu (v. 44, 48, 54, 55, 57,
59, 60, 62)

Credincioşii din zilele noastre sunt confruntaţi şi cu ispita nefrecventării serviciilor Bisericii.
Multitudinea de posibilităţi de transmitere a programelor religioase pe calea undelor sau prin
intermediul internetului îi determină pe unii credincioşi la asumarea statutului de spectator. Trebuie
să-i ajuţi pe oameni să înţeleagă faptul că a fi martor la modul în care se închină alţii, nu este acelaşi
lucru cu a se închina ei înşişi împreună cu ei. Aceşti oameni se aseamănă cu persoanele inoportune
care privesc pe furiş pe geamul Bisericii ca să vadă ce anume se întâmplă înăuntru.
Sugestii practice
1. Fiecare copil al lui Dumnezeu treb
uie să trăiască în ascultare de Cuvânt. Cere-I lui Dumnezeu
trebuie
putere de înţelegere şi trăire a învăţăturii Sfintelor Scripturi.
2. Verifică-te şi vezi dacă viaţa ta este trăită sub călăuzirea Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă descoperi
că viaţa ta de credinţă are lacune în privinţa cunoaşterii sau a ascultării de învăţătura Scripturilor,
atunci nu lăsa ca lucrurile să rămână în această stare. Ia o decizie majoră pentru veşnicia ta şi
întoarce-te spre Dumnezeu cu smerenie şi pocăinţă cerându-I ajutor în refortificarea vieţii tale de
credinţă. Posteşte şi roagă-te pentru îndepărtarea acestor motive. Dacă nu vezi o îmbunătăţire a
situaţiei tale, atunci cere sfatul unui frate matur în credinţă care să te însoţească cu rugăciunea şi
sfatul lui.
3. Dacă vezi progres în viața ta de credință atunci va trebui să cauţi să creşti tot mai mult în
cunoaştere şi trăire până vei ajunge la înălţimea staturii spirituale dorite de Dumnezeu.
Întrebări pentru discuții
ui Dumnezeu?
1. Ai luat o hotărâre fermă de a umbla călăuzit doar de Cuvântul llui
2. Ai cerut ajutorul lui Dumnezeu în învăţarea şi practicarea Cuvântului Său?
3. Care sunt situațiile în care ai fost tentat să urmezi alte învăţături decât cele ale Bibliei?
4. Ai un program de citire şi memorare a Scripturii?
5. Îţi faci sistematic verificarea stării de curăţie interioară în timpul rugăciunii tale zilnice?
6. Obişnuieşti să cânţi cântări care rememorează învăţăturile Scripturii?

3. Caută relaţia cu cei care ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu (v. 63)

7. Ești tentat să absentezi de la serviciile Bisericii?

Aplicații

8. Care sunt piedicile pe care le întâmpini în strădania de a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu?

Este o singură cale care duce la cer şi aceasta este ascultarea de Dumnezeu. Subliniază faptul că în
Cuvântul lui Dumnezeu se află totalitatea învăţăturilor necesare omului credincios ca să poată
merge pe calea mântuirii şi că nu este nevoie de niciun alt manual de învăţătură şi practică creştină.
Pentru ca un om să poată ajunge la mântuire, el trebuie să umble călăuzit de Cuvântul lui
Dumnezeu. Hotărârea de a umbla în ascultare de Cuvânt va fi pusă deseori la încercare.
Încurajează-i pe oameni să nu renunţe la ascultarea învăţăturilor Sfintelor Scripturi, pentru că doar
aşa vor avea parte de mântuire şi răsplată în Împărăția lui Dumnezeu
Lipsa de putere în umblarea pe cale este consecinţa neascultării ferme de învățăturile Bibliei.
Păcatele şi compromisurile slăbesc puterea omului care doreşte să fie credincios. Încurajează-i pe
oameni să-şi formeze deprinderi în privința învățării şi practicării Cuvântului. Modelul este
simplu şi cunoscut. Învățarea şi rememorarea rânduielilor, cântarea, rugăciunea şi atenţia
la curăţia sufletească sunt elementele de bază în umblarea sub călăuzirea Scripturii.

Pastor: Darie Daniel
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Deuteronomul 20
Deuteronomul 21
Deuteronomul 22
Deuteronomul 23
Deuteronomul 24

Eclesiastul 10
Eclesiastul 11
Eclesiastul 12
ărilor 1
Cântarea cânt
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Fapte 9
Fapte 10
Fapte 11-12
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Fapte 18-19

La multi, ani!

Anunţuri
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Duminică, 7 mai, serviciul divin de dimineață
?
va începe la ora 10:00.
Olimpiada biblică. Duminică, 7 mai, ora
?
Constantin Băbiceanu
30.04
10:00, va avea loc etapa pe biserică a
Paul Cioloca
30.04
olimpiadei biblice pentru copii și liceeni.
Sorin Dinu
30.04
Printre premiile oferite amintim: primii 5 copii
Nicolae Micicoi
01.05
de la fiecare grupă de concurs se vor califica
Ionel Surducan
01.05
pentru etapa pe comunitate (19-21 mai, la
Buletin duminical
Surduc). Toți copiii care vor obține cel puțin
Elisabeta Motrescu
02.05
jumătate
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AN XVIII Nr. 18
Alexandru Roman
02.05
în
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participării
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de
vară,
de
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Iosif Lupu
03.05
acoperirea unei părți din costul taberei, de
Lidia Ocai
03.05
către biserică.
Liviu Catrinoiu
04.05
Ziua mamei
?
mamei:: 14 mai. În cadrul serviciului divin
Octavian Mihăiescu
04.05
de seară
seară,, va cânta corul copiilor.
Rugăciune & studiu biblic: pastor Ioan Bugnărug
Duminica dimineata
Samuel Alexandroni
05.05
Binecuvântări copii: 14 &21 mai.
?
Serviciu divin:
ora 10:00-11:00
Nuntă Truțan Emanuel & Almăjanu Ioneta:
?
Elena Kendrela
05.05
ora 11:10-12:30
Cor
duminică,
14 mai.
Victor Olariu
05.05
Predică:pastor
Predică: pastor Alexandru Neagoe
Curs de pregătire pentru ccăsătorie:
ăsătorie: vineri, 19
?
Elena Luca
06.05
mai, ora 19:00 și sâmbătă, 20 mai, ora 10:00.
Sergiu Sentici
06.05
Serviciu divin:
Duminica seara
Direcționare 2%
?
2%.. Dacă doriți să direcționați
Elena Vranianțu
06.05
Corul
& orchestra Bisericii Baptiste “Harul”, Lugoj
ora 18:00-20:00
2% din impozitul pe venit bisericii noastre, vă
Predică:
pastor David Nicola
rugăm să completaţi declarația 230 și
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împuternicire
împuternicirea
Marti - seara de tineret
Închinare
1 mai. Dorim să menționăm că suma
în 221
?
Pentru Horia Scripcuță, un băiețel de două
ora 19:00-21:00
recuperată anul trecut în urma redirecționării
luni, diagnosticat cu o boală foarte gravă,
Predică: pastor SamyTuțac
celor 2%, a fost de 4.928,96 lei. Vă mulțumim!
pentru vindecare.
27 mai - Z
iua Mondială de Evanghelizare.
?
Ziua
?
Pentru trăirea noastră ca și copii ai lui
Seară specială de rugăciune
Joi seara
Noi membri. Duminică, 28 mai, în cadrul
?
Dumnezeu. Să ne rugăm Domnului să ne dea
ora 19:00-20:30
serviciului divin de seară, va avea loc
înțelepciune pentru a dovedi prin trăirea
prezentarea noilor membri veniți prin transfer
noastră, că numai El poate da pace, bucurie și
de la alte biserici.
speranță celor care își predau viața Lui.
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