CALENDAR DE CITIRE A BIBLIEI
03.07
04.07
05.07
06.07
07.07
08.07
09.07

1 Samuel 15
1 Samuel 16
1 Samuel 17
1 Samuel 18
1 Samuel 19
1 Samuel 20
1 Samuel 21-22

Isaia 59
Isaia 60
Isaia 61
Isaia 62
Isaia 63
Isaia 64
Isaia 65

Matei 3-4
Matei 5
Matei 6
Matei 7
Matei 8
Matei 9
Matei 10

STUDIU BIBLIC
pentru astăzi

PREZENȚA ACTIVĂ A LUI DUMNEZEU ÎN CREAȚIE
Text: Geneza 2:1-25 ; Verset de aur: Geneza 2:7
Ideea centrală: Dumnezeu este Creatorul omului și al întregului univers. Tot ce există în
cosmos își are originea în voința suverană a lui Dumnezeu de a crea prin manifestarea Sa
directă și activă în univers.
Scopul lecției: Să identificăm Sursa vieții și a existenței cosmosului pentru a ne lega propria
noastră existență de această Ființă Absolută cu o atitudine de credință și închinare care să
dea, în schimb, sens și binecuvântare vieții noastre umane.
ţii contextuale și exegetice
Explica
Explicaţii
Geneza este Cartea Începuturilor. Aici g
ăsim informații legate de începutul existenței
găsim
universului și al omenirii. Într-un stil succint și dinamic, regăsim în această carte a Vechiului
Testament informații cu caracter de Lege Absolută sau Principii Fundamentale de viață în
universul creat.
În primele capitole ale cărții Geneza, chiar de „la început”, Dumnezeu este descris, într-un
mod activ și repetitiv, ca fiind Creatorul tuturor lucrurilor (1:1). Remarcați forța verbelor care
relatează manifestarea Creatorului în lume: „a făcut” (1:1), „se mișca” (1:2), „a zis” (1:3), „a
văzut” (1:4), „a despărțit” (1:4), „a numit” (1:5), etc. Această formă de relatare crează
imaginea unei prezențe dinamice a lui Dumnezeu Autosuficient care a „pășit” în creație
pentru a-i da formă și scop. Astfel că, nu întâmplarea haotică se află la originea universului
creat, ci Mintea Creatoare a lui Dumnezeu ce a făurit tot ce există cu un scop măreț și cu o
Mână Puternică.
Este important de reținut că Dumnezeu nu a creat universul „de la distanță” (prin
intermediari), ci „de aproape” (prin implicarea Sa directă), modelând cu Mâna Sa omul (1:26;
2:7) și așezând ca într-un puzzle cosmic astrele „în întinderea cerului” (1:17).
Textul pentru studiu redă într-un mod succesiv și coerent modul în care Dumnezeu a
creat universul existent. Observați în textul pentru studiu:

1. Sărbătoarea de la sfârșitul creației (2:1-3).
2. Actul special al creării omului (2:4-7).
3. Scopul pentru care Dumnezeu a creat omul (2:8-17).
4. Raiul din familie (2:18-25).
Aplicaţii
Citeste capitolul “Despre om” din M
ţă a Cultului Cre
ştin Baptist.
ărturisirea de Credin
Mărturisirea
Credinţă
Creştin
1. Recunoaște-L pe Dumnezeu ca Suveran și Creator al universului. Închin
ă-te Lui cu reverență!
Închină-te
El este Creatorul, Susținătorul și Speranța veșnică a omului, precum și a întregii creații.
2. Întărește-ți convingerea potrivit căreia originea vieții și a universului se află în Planul Măreț
de creație a lui Dumnezeu. Existența universului nu s-a produs prin evoluție și nici nu este o
mitologie sau o algorie, ci este o parte esențială a istoriei divine create prin manifestarea lui
Dumnezeu în lume.
3. Conștientizează faptul că Planul inițial al lui Dumnezeu pentru om conține aspecte și lucruri
glorioase. Răul și moartea n-au făcut parte din Planul originar al Creatorului.
4. Reconsideră locul și responsabilitățile pe care le are omul în creație. Urmărește cu atenție
Planul Divin și alege să împlinești ceea ce-ți cere Creatorul!
5. Reafirmă și împlinește Proiectul Divin pentru familie pentru a avea o căsnicie fericită și
binecuvântată.
6. Respectă ziua de odihnă prin laudă și închinare aduse lui Dumnezeu.
7. Crede că, în mod tainic, Dumnezeu continuă lucrarea Sa în creație până când El o va regenera
împreună cu noi, prin înviere.
Sugestii practice
1. Stabilește argumentele în favoarea creaționismului biblic. Nu te rușina să trăiești după acest
adevăr și să-l comunici altora.
2. Respectă Planul divin pentru viața ta și al familiei tale. Nimic altceva nu-ți poate oferi
împlinire.
3. Trăiește zilnic cu conștiența faptului că te afli în prezența lui Dumnezeu. El nu este absent din
creația Sa nici astăzi.
4. Crede promisiunile lui Dumnezeu legate de destinul glorios al omului și al universului.
Întrebări pentru discu
ţii
discuţii
1. Ce teorii legate de originea vieții și a universului propun oamenii? Care este convingerea ta
ferm
fermăă cu privire la originea vieții și a universului?
2. Care sunt părțile componente ale structurii vieții umane?
3. De ce și cum a creat Dumnezeu universul? Dar omul?
4. Ce trebuie să facă omul pentru a fi împlinit în familia sa?
5. Care este semnificația zilei Sabatului?
6. Ce speranță veșnică au cei ce cred că Dumnezeu a creat tot ce există?
Pastor Cornel Boingeanu
Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime”, București

CLUB BIBLIC DE VACANȚĂ
Luni, 3 iulie 2017, orele 12:30 - 16:00
Pentru copiii cu vârsta între 6 și 13 ani. Jocuri,
muzică, activități creative, limba engleză. Cu
participarea unui grup de creștini americani,
conduși de pastorul Gearl Spicer.

Rugăciune

Anunţuri
În fiecare duminică, la biserica noastră, se
!
desfășoară două cursuri: CURSUL DE
CATEHEZĂ pentru cei care doresc să se
boteze (ora 9:00) și CURSUL DE CREȘTERE
SPIRITUALĂ
SPIRITUALĂ,, pentru cei care s-au botezat
recent (ora 10:00).
Ședință prezbiteri & diaconi: 3 iulie, ora 19.
!
Deces. A trecut în veșnicie fratele Eugen
!
șan. Înmormântarea a avut loc
(Puiu) Căpu
Căpușan.
ssăptămâna
șan a fost
ăptămâna trecută. Fratele Capu
Capușan
membru al Comitetului bisericii șșii pentru o
perioadă de timp
timp,, secretar
secretar.. De asemenea,
pâ
nă îîn
n anul 2000
până
2000,, a fost organistul bisericii
bisericii..
Buletin duminical AN XVIII Nr. 27 - 2 iulie 2017
Dumnezeu ssăă mângâie familia îndoliată.
Înscrieri masterat teologie – asistență
!
socială. În perioada 10-22 iulie
iulie,, au loc
PROGRAMUL SERVICIILOR DIVINE
îînscrierile
ței
nscrierile la masteratul „Practica asisten
asistenței
ALE SAPTAMÂNII
sociale centrată pe valori”, organizat îîn
n
șoara.
cadrul Universit
ății de Vest din Timi
Universității
Timișoara.
Rugăciune & studiu biblic: pastor Ioan Bugnărug
Duminica dimineata
ților de
Programul se adresează absolven
absolvenților
ora 10:00-10:50
S
n:
erviciu divi
Serviciu
divin:
studii universitare (indiferent de domeniul
ora 111:00-12:30
1:00-12:30
ței). Cursurile se desfă
șoară modular, îîn
licen
n
licenței).
desfășoară
redică:pasto
Cor, p
predică:
pastorr Alexandru Neagoe
weekend. Sunt disponibile 30 de locuri cu
scutire integrală de taxă. Mai multe detalii,
pe www.valori.socio.uvt.ro.

TABERE ȘI ACTIVITĂȚI DE VARĂ
PENTRU TINERI ȘI ADOLESCENȚI

(

02.07
02.07
02.07
02.07
03.07
03.07
03.07
04.07
05.07
05.07
05.07
05.07
05.07
06.07
07.07
07.07
07.07
08.07
08.07

(

La multi, ani!

Gabriel Bulzesc
Floare Lupău
Estera Mercea
Ludovica Tamaș
Maria Baban
Ofelia Janai
Mihai Racovicean
Beniamin Icobescu
Sanda Hudulin
Cristina Telescu
Liubomir Iovanovici
Alin Lele
Alina Piciarcă
Darius Dieac
Ilie Gherzan
Monica Ienciu
Alexandru Palamar
Maria Ciorba
Raluca Copot

Cina Domnului
Duminica seara
ora 18:00-20:00

Serviciu divin:
Închinar
e, cor
Închinare,
Predică: pastor Petru Bulica

Misiune Negrești, Vaslui

17-22 iulie
Pentru lucrarea lanțului de rugăciune;
!
Rugăciune: Gabriel Berce
Joi seara
BRĂDĂȚEL
pentru cei care s-au înscris deja, ca

Serviciu divin:
ora 19:00-20:30
Dumnezeu să le facă parte de mari biruințe și
Tabără pentru tineri peste 14 ani
bucurii; pentru ocuparea locurilor încă
Fanfară
31 iulie - 5 august
disponibile și pentru trezirea interesului
Tabără 25 +
țac
Studiu Geneza (61): pastor SamyTu
Tuțac
multor frați și surori, de a se implica.
31 iulie-6 august
Viziune spirituală (47:27-48:22)
Pentru fratele pastor Samy Tuțac care astăzi
!
Tăbără de aventură montană pentru
va predica la Biserica Baptistă din Buziaș.
adolescenți (13-18 ani)
Pentru familiile care se confruntă cu
!
7-12 august
probleme. Dumnezeu să se îndure de ele și
ără de volei
Tab
Tabără
să le întărească în credință și dragoste.
7-12 august
Pentru cei care au examene.
!
Tabără de arte (7-12 ani)
Pentru Daniel Iova, pentru vindecare.
!
7-12 august
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