CALENDAR DE CITIRE A BIBLIEI
15 ianuarie
16 ianuarie
17 ianuarie
18 ianuarie
19 ianuarie
20 ianuarie
21 ianuarie

Geneza 27
Geneza 28-29
Geneza 30
Geneza 31
Geneza 32-33
Geneza 34-35
Geneza 36

Psalmii 32
Psalmii 33
Psalmii 34
Psalmii 35
Psalmii 36
Psalmii 37
Psalmii 38

Matei 17
Matei 18
Matei 19
Matei 20
Matei 21
Matei 22
Matei 23

Studiu biblic
pentru astazi

CONSECINȚELE DEVASTATOARE ALE PĂCATULUI
Geneza 3:7-24,
3:7-24, Iacov 1:15
Ideea centrală

a. blestemul asupra ispititorului (v14-15).
b. blestemul asupra femeii (v.16).
c. blestemul asupra bărbatului (v.17-19).
3. Neascultarea omului este urmată de anunțarea Răscumpărătorului (v.15)
În capitolul care, probabil, este cel mai întunecat din Scriptură strălucește pentru prima dată
promisiunea venirii unui Răscumpărător.
Din punct de vedere al contextului, observăm un contrast. De îndată ce primii oameni păcătuiesc, ei
încearcă să-și rezolve singuri problema rușinii: „au cusut laolaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri
din ele” (3:7). Starea de goliciune nu-i conduce spre Dumnezeu, ci spre a căuta ei înșiși soluții. Ulterior,
aflăm cum Dumnezeu le-a făcut haine mai bune: „Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui
haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele” (3:21). Prima este o încercare a omului de a se îmbrăca. A doua este
acțiunea îmbrăcării făcută de Dumnezeu. Dumnezeu le face haine mai bune. Hainele din piei de
animale de aici au fost văzute de unii comentatori ca indicând simbolic spre sistemul de jertfe al lui
Israel, prin care păcatele israeliților urmau să fie acoperite. Ulterior, Isaia vorbește despre îmbrăcarea
cu „hainele mântuirii” (Is. 61:10) și, în mod suprem, Noul Testament face referire la îmbrăcarea cu
neprihănirea lui Cristos (Rom. 13:14).

Teologii creștini au numit ceea ce se întâmplă în acest capitol „Căderea omului”. Ca extensie a acestui
eveniment dramatic a fost formulată doctrina păcatului originar. Neascultarea primilor oameni a
produs consecințe devastatoare în omenire. Textul ne arată ce urmează după neascultarea lor.

Din punct de vedere al versetului, aici ajungem la ceea ce tradiția creștină a numit „protoevangelium”
sau prototipul Evangheliei creștine. Versetul 15 conține prima promisiune mesianică. Identificarea
clasică a „seminței” femeii L-a vizat pe Cristos. Vezi interpretarea lui Pavel (Gal. 3:16; vezi și 4:4) și
confirmarea lui Ioan (vezi 1Ioan 3:7-10). Crucea lui Cristos reprezintă învingerea celui rău (Coloseni
2:15), o promisiune făcută și celor care sunt ai lui Cristos (Romani 16:20) și care se va împlini, în mod
suprem, la final (Apoc. 20:2, 10). Cristos, sămânța femeii, Răscumpărătorul, este Cel care înlocuiește
blestemul cu binecuvântarea (Gal. 3:13-14)!

1. Neascultarea omului este urmată de instalarea morții (v7-13)

Aplicații

Neascultarea primilor oameni, care a adus moartea și blestemul, face să strălucească și mai glorios
promisiunea unui Răscumpărător.
Explicații contextuale și exegetice

De remarcat că, în această primă secțiune, Dumnezeu este menționat cel mai adesea ca formulând
întrebări. Bărbatul, femeia și șarpele au fost luați la întrebări de Dumnezeu. Întrebările nu vizau
informarea, ci mărturisirea. El știa în mod perfect ce făcuse fiecare. Aici găsim urmările imediate ale
neascultării. Dumnezeu stabilise clar ce urma să se întâmple dacă vor păcătui: „în ziua în care vei
mânca din el [pomul cunoștinței binelui și răului], vei muri negreșit” (Gen. 2:17). Neascultarea era
strâns legată de moarte, care are sensul de separare. Instalarea de îndată a morții spirituale în om este
vizibilă în cele trei sfere importante ale existenței omului.

2. Păcatul afectează relația cu ceilalți

a. separarea omului de perfecțiunea lui (v.7-8): se instalează rușinea față de propria stare.

Întrebări pentru discuții

b. separarea omului de prezența lui Dumnezeu (v.9-10): frica de prezența Domnului.

Care sunt indiciile instalării morții în primii oameni atunci când au păcătuit?

c. separarea omului de aproapele său (v.11-12): Adam dă vina pe Eva pentru eșec
e vede victimă
eșec,, sse
victimă..

În privința afirmațiilor dure ale lui Dumnezeu rostite asupra bărbatului și femeii, ce domeniu pare că
țintesc acestea?

2. Neascultarea omului este urmată de proclamarea blestemelor (v.14-24)
În paragraful de mai sus au fost descrise consecințele imediate ale neascultării. În schimb, aici avem
consecințele ulterioare ale neascultării. Mai sus, Dumnezeu S-a remarcat prin punerea de întrebări.
Aici, El se remarcă prin proclamarea unor blesteme. Anterior, succesiunea a fost prezentarea
păcatului bărbatului, al femei și al șarpelui. În această secțiune ordinea este inversată. Sunt rostite
cuvinte aspre asupra șarpelui , asupra femeii și asupra bărbatului.

Pervertirea şi deteriorarea pe care le-a adus păcatul se văde prin dinamitarea tuturor relațiilor omului.
1. Păcatul afectează relația cu Dumnezeu
3. Păcatul afectează relația cu diavolul
4. Păcatul afectează relația cu creația

În ce fel a afectat păcatul primilor oameni relația lor cu cel rău?
Dintre toate consecințele neascultării primilor oameni, care crezi că are impactul cel mai mare?
Pastor: Daniel Suciu, Biserica Baptistă „Harul” Tinăud, Bihor
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Anunturi
Ședință prezbiteri & diaconi - luni, 15 ianuarie, ora 19:00.
Audieri comitet. Persoanele care au depus cerere de
te
transfer sau de reprimire în biserica noastră, sunt invita
invitate
te de comitet.
luni, 15 ianuarie, ora 19:15, pentru a fi audia
audiate

2018

Serile de tineret se vor relua marți, 16 ianuarie
ianuarie,, ora 19:00.
Binecuv
ântări copii - 21 ianuarie & 11 februarie
Binecuvântări
februarie,, în cadrul
serviciului divin de dimineață. Vă rugăm să trimiteți din
timp, o copie după certificatul de naștere al copilului.
Curs ccăsătorie.
ăsătorie. Cuplurile care se vor căsători în acest an
sunt invitate să participe la cursul de pregătire pentru
căsătorie care se va desfășura vineri, 26 ianuarie, orele
18:30-21:00 și sâmbătă, 2
277 ianuarie, orele 10:00-14:00.
Deces. Sora Cornelia II.. Laz
ăr (83 de ani) a trecut în veșnicie.
Lazăr
Înmormântarea a avut loc în cursul săptămânii trecute. Fie
ca Dumnezeu să aline suferința familiei îndoliate.

Rugaciune
Pentru sora Viorica Horvath, bolnavă, internată în spital și
pentru toate persoanele care se confruntă cu probleme de
sănătate, ca Dumnezeu să se atingă de ele și să le vindece.
Pentru pace în lume și în sufletele noastre. Dumnezeu să
reverse pacea Sa, atât în această lume plină de conflicte, cât
și în interiorul nostru și să-I rămânem credincioși.
Pentru inimi deschise pentru Cuvântul lui Dumnezeu și
pentru a face voia Lui. Domnul să ne ajute să ne străduim în
fiecare zi să trăim asemenea lui Isus, iubind ascultarea de
Dumnezeu, rugăciunea și Cuvântul Său, dar și trăirea plină
de dragoste față de semeni.
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PROGRAMUL SERVICIILOR SĂPTĂMÂNII
David Bejinar

14.01

Cezar Dumitrescu

14.01

Silvia Mihalcea

14.01

Florentina Bodea

15.01

Dorina Eva

15.01

Viorica Stanoievici

15.01

Corina Șușan

15.01

Brândușa Domolky

16.01

Mărioara Bud

17.01

Rodica Bulzan

18.01

Andrei Bulzan

18.01

Daniel Nicolici

18.01

Ionel Scobercea

18.01

Marilena Panduru

19.01

Cornel Boldor

20.01

Ioan Dan

20.01

Cristina Dobrean

20.01

Nicolae Gherman

20.01

Ștefan Morar

20.01

Lămîița Pastor

20.01

Lucia Sârbu

20.01

Biserica Creștină Baptistă Nr. 1 Betel Timișoara
Str. Ady Endre nr. 20 | Tel. 0256 491 918 | e-mail: betelbaptist@gmail.com | web: www.betel.ro

DUMINICĂ
dimineața
ora 10:00-11:00
ora 11:10-12:30

DUMINICĂ
seara
ora 18:00-20:00

MARȚI
seara
ora 19:00-21:00

JOI
seara
ora 19:00-20:30

Rugăciune & studiu biblic
Serviciu divin:
Cor
redică - pastor Petru Bulica
P
Predică

Serviciu divin:
Închinar
e, cor
Închinare,
cor,, fanfară
Predică - pastor Alexandru Neagoe

Seară tineret:
Închinare
Predică - pastor Petru Bulica

Rugăciune: Cristian Caracoancea
Serviciu divin:
Fanfara
Predică - pastor Petru Bulica
Studiu Faptele Apostolilor

