Studiu biblic
pentru astazi

CUM POATE FI MÂNTUIT OMUL?
Efeseni 2:1-10,
2:1-10, Efeseni 2:8-9
Ideea centrală: Omul nu se poate mântui pe sine, izbăvirea acestuia fiind posibilă datorită harului
oferit de Dumnezeu în Isus Cristos prin credința în El.
Scopul lecției: Să ne ajute să înțelegem procesul mântuirii.
Explicații contextuale și exegetice
Epistola lui Pavel către Efeseni are în atenție viața creștină. Ni se prezintă răscumpărarea creștinului,
viața nouă a creștinului, relațiile creștinului și lupta creștinului. Scrisă în jurul anului 62 d.Hr., epistola
are ca scop să îi învețe și să îi motiveze pe destinatari să înainteze în credință, dragoste, înțelepciune și
descoperirea slavei Tatălui.
Pasajul de față se încadrează în tema primelor trei capitole care au de-a face cu modul în care
Dumnezeu îl mântuiește pe om. Accentul în acest pasaj cade pe răscumpărarea realizată prin har și
prin credință.
Primele trei versete descriu starea omului aflat în păcat. Omul necredincios este descris ca mort (1),
trăind după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului care lucrează acum în fiii
neascultării (2), acționând după poftele firii pământești și ale propriilor gânduri (3), fiind într-o stare
de vrăjmășie cu Dumnezeu (3). Schimbarea pe care o menționează versetele 4 și 5 ne determină să
luăm în calcul transformarea descrierii din primele 3 versete, pentru a înțelege semnificația mântuirii
și consecințele ei.
Motivația mântuirii stă la baza tuturor acțiunilor transformatoare și ține exclusiv de Persoana lui
Dumnezeu: Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit (4).
Caracterul lui Dumnezeu este explicația operei de mântuire a omului. Pavel descrie mântuirea în
termenii unei noi creații, omul fiind mort (1,5). Noua creație este posibilă prin lucrarea lui Isus.
Astfel, mântuirea este văzută ca o înviere. Credința în Cristos este elementul aducător de viață
eternă. Este vorba de o înviere fără păcat, întrucât acesta a fost condamnat în moartea lui Cristos. O
înviere spirituală, care are drept consecință înnoirea vieții în toate aspectele sale
sale..
Mântuirea presupune și schimbarea stilului de viață. Gândurile și poftele firii au generat un
comportament contrar voinței lui Dumnezeu. Este vorba de un stil de viață pe placul omului, după
modelul omului decăzut. Mântuirea îl înnobilează pe om cu un nou fel de a fi și de a acționa.
Alături de schimbarea modului de a trăi, mântuirea implică și schimbarea stăpânului. Omul este, fie
sub stăpânirea diavolului, fie sub stăpânirea lui Cristos. Mântuirea este aducerea omului sub
stăpânirea lui Cristos. Însă, mântuirea presupune și o nouă relație cu Dumnezeu.

Din copii ai mâniei, adică din vrăjmași ai lui Dumnezeu, datorită felului de a trăi, cei ce cred în Isus intră
într-o stare de har, fiind beneficiari ai dragostei divine. Viața aceasta este o viață împreună cu Cristos. În
El avem un Mântuitor, un model, și un apărător.
Prin lucrarea de mântuire, Cristos își arată în credincioși în veacurile viitoare nemărginita bogăție a
harului Său (7). Mântuirea este și o strămutare a omului de sub stăpânirea Celui Rău în Isus Hristos (7).
Toate acestea sunt realizate prin har și prin credință. Faptele Legii sunt excluse, pentru ca omul să nu se
poată lăuda înaintea lui Dumnezeu. Omul nu își poate procura mântuirea. Ea i se oferă prin har, iar omul
o primește prin credință.
Aplicații
Omul fără credința în Cristos nu este mântuit. Termenul mort folosit de Pavel presupune că nici
moralitatea, nici faptele bune, nici educația aleasă, nici meritele personale nu pot fi mijloace de
mântuire. Ele pot fi bune pentru această viață, dar nu au capacitatea de mântuire a omului. Legea
Vechiului Testament are o valoare incontestabilă, dar ea nu poate da mântuire, fiind doar un
îndrumător spre Cristos, Cel care este desăvârșirea mântuirii. Pilda vameșului și a fariseului, rostită de
Domnul Isus, ne indică foarte clar acest adevăr.
Starea de păcat este prezentată ca o separare față de Dumnezeu. Ceea ce pare a fi un lucru plăcut
omului (să facă ce vrea el) este de fapt o trăire înrobitoare față de firea pământească și față de gândurile
deșarte. Credința îl aduce pe om în relație cu Isus, în subordonare față de Dumnezeu. Pilda fiului
risipitor este edificatoare în acest sens.
Mântuirea îi oferă omului cele mai mari beneficii pe care le poate avea. Omul mântuit își recapătă
scopul pentru care a fost creat. Redobândește poziția de cinste în noua creație, redobândește părtășia
cu Creatorul, dobândește viața veșnică, acea stare pe care a pierdut-o în urma păcatului originar.
Învierea cu Cristos are două faze. Prima are de-a face cu viața nouă trăită în viața de aici de pe pămînt,
iar cea de-a doua are de-a face cu trăirea veşnică în glorie, în raiul lui Dumnezeu.
Harul și credința sunt două elemente indispensabile mântuirii, întrucât ambele sunt legate de Isus. El a
trăit printre oameni plini de har și de adevăr. El a evidenţiat și a apreciat credința oamenilor. Niciun om
nu poate fi mântuit fără revelarea harului lui Dumnezeu în Isus. Nimeni nu poate să fie acceptat de Isus
fără credință în El.
Întrebări pentru discuții
Ce înțeleg, de obicei, oamenii prin credință?
Există mai multe tipuri de credință?
Care sunt caracteristicile credinței adevărate?
Mai avem nevoie de har într-un secol al tehnologiei de vârf?
Ar fi posibile mai multe căi de mântuire a omului?
Care este, conform textului, legătura dintre credință și înviere?
Daniel Tanc
Tanc,, pastor Biserica Baptistă Golgota Oradea
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Anunturi
Ședință prezbiteri & diaconi - luni, 22 ianuarie, ora 19:00.
Botez nou-testamental - duminică, 11 februarie, în cadrul serviciului
divin de seară.
ții
În atenția candidaților pentru botez! Luni, 22 ianuarie, candida
candidații
pentru botez sunt invitați la o întâlnire cu pastorii bisericii, de la ora
18, și cu membrii comitetului de la ora 19:15.

2018

Este nevoie de mine! Mai este loc în lanțul de rug
ăciune! Ocupă-l tu și
rugăciune!
prin aceasta, exprimă-ți dorința de a fi una cu ceilalți membrii ai
bisericii. Tabelul și talonul pentru înscriere se găsesc la avizierul
pentru rugăciune din holul bisericii.
Talon rugăciune bolnavi. Pentru finalizarea listei de rugăciune
pentru bolnavi, membrii care au cunoștință de persoane bolnave sunt
rugați să completeze talonul care se găsește la avizierul din hol.
Binecuvântări copii - în aceast
aceastăă dimineață și în 11 februarie. Vă
rugăm să trimiteți din timp, o copie după certificatul de naștere
naștere..
Curs căsătorie. 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, 27
ianuarie, orele 10:00-14:00.
Întâlnirea anuală a departamentului de muzică & închinare - vineri,
26 ianuarie, ora 18:30-21:00. Participă: corul mixt, corul de fete, corul
tinerilor, echipele de închinare, fanfara, corurile de clopoței și echipa
tehnică (audio-video).
Calendarul de citire zilnică a Bibliei se găsește la standul din hol.
Deces. Sora Valeria Linguraru a trecut în veșnicie. Înmormântarea a
avut loc săptămâna trecută. Domnul să mângâie familia îndoliată.

Rugaciune
Pentru corul de fete și fratele pastor Bulica Petru, care în această seară
va predica în cadrul unui serviciu de evanghelizare la Biserica Baptistă
din Beregsău.
Pentru surorile Viorica Horvath și Gherghina Roman, internate în
spital, pentru sora Maria Tudor, grav bolnavă și pentru toate
persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate.
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Costică Crăsmăreanu

21.01

Tiberiu Mioc

21.01

Emilia Obrocnejev

21.01

Aurel Albu

23.01

Tabita Sperlea

24.01

Rodica Craiovan

25.01

Damaris Icobescu

25.01

Rebeca Moțoc-Fofiu

26.01

Aspazia Afodorcei

27.01

Maria Cirin

27.01

Adriana Mocuța

27.01

Simona Oprea

27.01

Bianca Sfârcoci

27.01

Domnul este tăria mea și
temeiul cântărilor mele de laudă.
El m-a scăpat. El este Dumnezeul
meu pe care Îl voi lăuda.
El este Dumnezeul tatălui meu
și pe El Îl voi glorifica.
Exodul 15:2
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PROGRAMUL SERVICIILOR SĂPTĂMÂNII
DUMINICĂ - ora 10:00-11:00
ora 111:10-12:30
1:10-12:30

Rugăciune & studiu biblic: pastor Ioan Bugnărug
Serviciu divin:
Cor
ântări copii
Binecuv
Binecuvântări
redică - pastor SamyTuțac
P
Predică

DUMINICĂ - ora 18:00-20:00

Serviciu divin:
Închinar
Închinaree
Cor
Predică - pastor Alexandru Neagoe

MARȚI - ora 19:00-21:00

Seară tineret:
Închinare
Predică - pastor SamyTuțac

JOI - ora 19:00-20:30

Rugăciune: Daniel Neagoie
Serviciu divin:
Fanfară
Predică - pastor Alexandru Neagoe
Studiu Faptele Apostolilor

