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STUDIU BIBLIC
pentru astăzi

EFECTELE ÎNTRERUPERII LEGĂTURII
OMULUI CU DUMNEZEU
Text: Geneza 3:1-24; Verset de aur: Geneza 3:23
Ideea centrală
Omul nesocoteşte porunca Lui Dumnezeu de a nu mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului
şi, ispitit de Satana, respinge suveranitatea Creatorului pierzând astfel binecuvântările pentru
care a fost creat.
Scopul lecției:
Să identificăm modul în care a intrat păcatul în rasa umană, motivul pentru care s-a întâmplat
acest lucru, precum şi consecinţele acestui fapt.
Explicaţii contextuale și exegetice
Geneza 3 este un capitol pivot în Biblie. O înțelegere corectă a acestui capitol este esențială
pentru o înțelegere corectă a întregii revelații biblice. Felul în care înțelegem relatarea biblică a
intrării păcatului în lume, va influența profund înțelegerea noastră cu privire la planul de
mântuire a lui Dumnezeu prin Isus Hristos.
După zilele creaţiei şi ziua de odihnă, Dumnezeu îi aşează pe Adam şi Eva într-o grădină despre
care înţelegem că era: Un loc real, situat ”în Eden, spre răsărit” (2:8) din care ”ieşea un râu”
(2:10). Grădina nu este un loc imaginar sau fictiv, ci a existat cu adevărat într-un loc concret. Un
loc pregătit, sădit cu atenţie de Dumnezeu (2:8) pentru ca primii oameni să locuiască în el. Un loc
excepţional.
Eden înseamnă ”plăcere, desfătare” şi oferea tot ce era nevoie pentru a trăi într-un mod
deosebit de plăcut şi în siguranţă. Nu exista suferinţă, boală sau moarte. Un loc al activităţii.
Dumnezeu l-a aşezat pe om în această grădină pentru ca s-o lucreze şi s-o păzească (2:15). Un
loc sfânt. Grădina Eden era raiul pe pământ, un loc în care Dumnezeu se întălnea cu omul,
voia Lui era împlinită iar omul trăia în absolută dependenţă de Dumnezeu. În mijlocul
grădinii se aflau pomul vieţii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului (2:9).
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3. Afirmă şi apără autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu precum şi caracterul lui Dumnezeu aşa
cum este revelat în Scriptură! (2Tim 3:16)
4. Memorează Cuvântul lui Dumnezeu şi foloseşte-l în mod special atunci când eşti ispitit! (Psalm
119:11, Matei 4)
5. Cunoscând uneltirile Diavolului şi modul lui de lucru (2Cor.11:3), îmbracă-te cu toată armătura
lui Dumnezeu ca să fii biruitor în lupta spirituală! (Efeseni 6:11,12)
6. Fii conştient că Cel ce este în tine este mai mare decât cel ce este în lume (1Ioan 4:4), iar pentru
orice ispită El a pregătit şi mijlocul să ieşi din ea! (1Corinteni 10:13)
7. Dacă ai păcătuit, mărturiseşte-i imediat lui Dumnezeu, pocăieşte-te sincer şi bucură-te apoi de
iertarea Lui! (Isaia 6:5, Psalm 51)
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PROGRAMUL SERVICIILOR DIVINE
ALE SAPTAMÂNII
Nunți în lunile iulie-august: Alexandru Bejan
!
Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ajutorul
!
& Daniela Turcin - 23 iulie
iulie,, Darova; Darius
Rugăciune & studiu biblic: pastor Alex Neagoe

Rugăciune

Duminica dimineata
dat elevilor și studenților, la examenele din
Beșeleu & Cristina Scuipici - 23 iulie, ora 18:00,
ora 10:00-11:00
S
n:
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aceast
aceastăă vară! Suntem recunoscători pentru
Biserica Betel; Paul Pantea & Andreea Pârvu ora 111:10-12:30
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rezultatele foarte bune obținute la
ăraru & Andreea
5 august, Arad; 19 Daniel S
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redică:pasto
Cor, p
predică:
pastorrPetru
Petru Bulica
bacalaureat, de către elevii liceelor teologice
Csiki - 19 august,ora 14:00, Biserica Betel.
baptiste din țară. Liceul Teologic Baptist din
Timișoara s-a clasat pe locul 8 în topul
TABERE ȘI ACTIVITĂȚI DE VARĂ
liceelor din Timiș, cu un procent de
Serviciu divin:
Duminica seara
PENTRU
TINERI ȘI ADOLESCENȚI
promovabilitate de 92,59 % ( 71,40 % rata de
ora 18:00-20:00
Închinar
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Închinare,
cor,, fanfară
promovare pe țară).
Misiune Negrești, Vaslui
țac
Predică: pastor Samy Tu
Tuțac
Pentru lucrarea lan
ăciune;
țului de rug
!
lanțului
rugăciune;
17-22 iulie
pentru cei care s-au înscris deja, ca
BRĂDĂȚEL
Dumnezeu să le facă parte de mari biruințe și
bucurii; pentru ocuparea locurilor încă
Tabără pentru tineri (peste 14 ani)
Joi seara
disponibile și pentru trezirea interesului
ărug
Rugăciune: pastor Ioan Bugn
Bugnărug
31 iulie - 5 august
ora 19:00-20:30
multor frați și surori, de a se implica.
Tabără 25 +
Serviciu divin:
Pentru fratele pastor Bulica Petru și corul de
!
31 iulie-6 august
Fanfară
fete care îîn
n cadrul serviciului de seară, se vor
Tabără
de
aventură
montană
pentru
afla în misiune la Biserica Baptistă din Vrsac.
Studiu Geneza (62): pastor Petru Bulica
tineri (13-18 ani)
Pentru fratele pastor Samy Tuțac care în
!
Ultimele cuvinte profetice ale lui Iacov (49)
7-12 august
această dimineață va predica la Biserica
ără de volei
Tab
Tabără
Baptistă “Sfânta Treime” din Deva.
7-12
august
Pentru Daniel Iova și toate persoanele care
!
Tabără
de arte (7-12 ani)
se confrunt
confruntăă cu probleme de sănătate,
7-12 august
pentru ca Dumnezeu să le dea vindecare.
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