Studiu biblic
pentru astazi

VESTEA BUNĂ A LUI ISUS HRISTOS:
o chestiune de viață și de moarte
Ioan 3:1-21; Numeri 21:4-9; Ioan 3:14-16
Ideea centrală: Vestea Bună a lui Isus Hristos, așa cum a fost zugrăvită, cu multiple fațete în cele patru Evanghelii, și cum a fost
„turnată” apoi uniform în „Tiparul” ce formează Adevărul despre Împărăția lui Dumnezeu, nu este o sursă de informații cu caracter
de divertisment, ci, în mod fundamental, ea este o chestiune (o preocupare) de viață și de moarte pentru noi. Cu alte cuvinte, oferta
făcută de Isus Hristos, în Evanghelia Împărăției Sale, este o ofertă de viață veșnică, iar dacă această Veste Bună este respinsă
(necrezută) aceasta atrage după sine moartea eternă.
Scopul lecției: Să descoperim care sunt consecințele devastatoare ale vieții noastre, trăită în păcat, în afara Împărăției lui
Dumnezeu și, prin urmare, să cunoaștem și să acceptăm soluția unică oferită de Dumnezeu pentru a scăpa de moarte veșnică și
pentru a primi, în schimb, viață veșnică.
Explicații contextuale și exegetice:
Trecuseră aproximativ 38 de ani de la ieșirea din Egipt a poporului Israel, timp în care evreii au pribegit prin pustiu, într-un proces pe
care Dumnezeu l-a îngăduit pentru ca poporul ales de El să învete lecția credinței și a dependenței de Dumnezeu. După mai multe
biruințe și înfrângeri, iată, poporul ajunge la granițele Canaanului (a țării binecuvântate promise lor de către Dumnezeu). La scurt
timp după ieșirea din Egipt, datorită necredinței și neascultării, evreii aflați la granița cu Canaanul s-au întors înapoi spre Marea
Roșie (exact de unde veneau): „Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara Edomului”
(Numeri 21:4). Imaginați-vă că vă apropiați foarte mult de momentul pe care-l așteptați de multă vreme și, deodată, vă vedeți
nevoiți să vă întorceți înapoi de unde ați venit! Cum ați reacționa? Poporul Israel „şi-a pierdut răbdarea pe drum, şi a vorbit
împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: ‘Pentru ce ne-aţi scos din Egipt ca să murim în pustie`?” (Numeri 21:4-5). Era o
desconsiderare a planului lui Dumnezeu pentru ei, plan ce presupunea încredere în Dumnezeu și răbdare. Mă gândesc la câți
oameni astăzi desconsideră Planul de Răscumpărare a lui Dumnezeu, făcut prin Isus Hristos, și la credincioși care s-au plictisit
(dezgustat) de umblarea cu Domnul, precum odinioară evreii care au zis: „ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă”! (Numeri
21:5). Observați care a fost reacția lui Dumnezeu în cazul acesta nefericit în care se afla poporul Israel: „Atunci, Domnul a trimis
împotriva poporului nişte şerpi înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încât au murit mulţi oameni în Israel” (Numeri 21:5).
Dumnezeu a exercitat o judecată, aspră și imediată! Păcatul, nesocotirea lui Dumnezeu și a planului Său, atrage după sine
pedeapsa și moartea: „plata păcatului este moartea” (Rom. 6:23). Respingerea Evangheliei lui Isus Hristos este și pentru noi astăzi
o chestiune la fel de serioasă (de viață și de moarte). Vestea Bună pentru poporul Israel, aflat în pericolul de moarte, generată de
șerpii înfocați, a venit de la Dumnezeu care a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat şi va
privi spre el, va trăi” (Numeri 21:8). Și exact așa s-a întâmplat: „oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă trăia”
(Numeri 21:9). Ce Veste extraordinară! O metodă simplă, poate diferită de metodele pe care și le-ar fi imaginat unii (gândiți-vă la
faptul că unii ar fi obiectat spunând că le este frică de șerpi, tocmai fiind mușcați de ei, cum să privească tot la un șarpe!), dar o
metodă eficientă și aducătoare de viață. Privește spre soluția oferită de Dumnezeu, cu încredere că ce spune El se întâmplă, și
capeți viața!Admirabil este faptul că această Veste Bună este reafirmată de Domnul Isus și în Noul Testament, când spune: „Şi,
după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:14-15). Tocmai de aceea mesajul Evangheliei este o chestiune de viață și de moarte!
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Așa cum și astăzi, oamenii, nu înțeleg Evanghelia lui Isus Hristos, ci se gândesc la tradiția religioasă a familiei, la apartenența lor
religioasă sau la alte diferite ritualuri cu caracter religios pe care le-au avut în trecut. Cu multă răbdare însă, pentru că este vorba de o
provocare de viață și de moarte, Isus îi explică lui Nicodim că „nașterea din nou” este o naștere „din apă” și din „Duh” (Ioan 3:5). Prin
urmare, atunci când Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu se întâlnesc în viața păcătoșilor ce ascultă și cred Adevărul,
rezultatul este regenerarea (nașterea din nou) care le aduce viața din Dumnezeu și care le deschide accesul spre Împărăția lui
Dumnezeu. Altă cale, nu există!
2. Imperativul nașterii din nou (un act necesar) (Ioan 3:7-13). Cred că Nicodim a fost uimit de cele auzite, tocmai de aceea Domnul
Isus îi spune: „Nu te mira că ți-am zis: ‘Trebuie să vă nașteți din nou’” (Ioan 3:7). Nașterea din nou este un imperativ. De aceea, pentru a
zugrăvi mai clar pentru Nicodim acest adevăr despre nașterea din nou, Domnul Isus folosește o altă metaforă legată de „vântul care
suflă încotro vrea” căruia „îi auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge” (Ioan 3:8). Termenul ebraic, la fel ca cel grecesc,
pentru „vânt” poate fi de asemenea tradus cu „spirit” sau „duh”. De aceea, unul dintre simbolurile Duhului lui Dumnezeu în Biblie îl
constituie „vântul” sau „suflarea” (Iov 33:4; Ioan 20:22; Fapte 2:2). Când Domnul Isus a folosit acest simbol, Nicodim ar fi trebuit să-și
aducă aminte de experiența descrisă de Ezechiel când Duhul a „venit din cele patru vânturi” și a suflat peste oasele fără viață, care
astfel au căpătat viață (Ezechiel 37:9). Observați că și aici combinația aceasta dintre Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt a generat
viață. Nicodim însă nu numai că a venit noaptea la Isus, dar se și afla într-o noapte spirituală adâncă, de vreme ce nici acum nu înțelege
ce-i comunică Isus! De aceea, Domnul îl admonestează spunându-i că un învățător al Legii ar trebui să fie în stare să înțeleagă
adevărurile descrise de Scriptură (Ioan 3:10). Care era de fapt problema lui Nicodim? Domnul spune explicit că, în esență, problema
dificultății lui Nicodim în a înțelege toate aceste experiențe spirituale era aceea că el nu primea „mărturia” Lui Isus (Ioan 3:11). Acest
lider religios accepta mărturia lui Moise, dar nu accepta mărturia lui Isus. Mulți oameni astăzi, ca Nicodim, sunt în stare să creadă tot
felul de alte manifestări spirituale, dar nu vor să accepte mesajul Evangheliei pentru a fi născuți din nou și să capete viața veșnică.
3. Înfăptuirea nașterii din nou (un act divino-uman) (Ioan 3:14-16). Așa cum Moise, la indicația lui Dumnezeu, a oferit Israeliților
mușcați de șarpe, o soluție de viață, prin privirea lor cu credință la șarpele de aramă înălțat pe o prăjină, tot astfel, Dumnezeu a oferit
prin Isus Hristos, tuturor oamenilor mușcați de păcat (Romani 6:23), soluția de a scăpa de moarte și de a căpăta viață veșnică. (Ioan
3:14-16). Cum poate, atunci, cineva să capete viață veșnică? Crezând în Isus Hristos; privind la El prin credință (Ioan 3:17-18)! Iar
aceasta este singura ofertă a lui Dumnezeu pentru a căpăta viața. Este singura Veste Bună oferită de Dumnezeu, ca rezultat al Iubirii
Sale nelimitate, pentru lumea devastată de efectele păcatelor (Ioan 3:16). Acesta este mesajul central al Scripturii pentru omul
pacatos: cine crede este absolvit de judecată și moarte, iar cine nu-l crede rămâne sub judecată și moarte (Ioan 3:18-21).
4. Implicațiile nașterii din nou (un act cu urmări veșnice) (Ioan 3:16). Implicația nașterii din nou este inimaginabilă: „oricine crede în
El [Isus] să nu piară ci să aibă viața veșnică”. Imaginați-vă cum, într-un mod miraculos, această experiență a nașterii din nou, întrerupe
cursul inevitabil spre moarte spirituală și moarte veșnică, deschizând un orizont nou de viață din Dumnezeu. Remarcați că Ioan spune
viața veșnică”, ceva miraculos ce începe din momentul nașterii din nou. Ideea este că nașterea din nou produce o
aici, cine crede are „„viața
transformare inimaginabilă a vieții umane, în care Dumnezeu Însuși locuiește acum și regenerează tot ce a fost afectat de păcat și ne
pregătește pentru veșnicia pe care o vom petrece cu El. Ce poate fi mai măreț decât asta? De aceea, autorul epistolei către Evrei ne
încurajează să acceptăm faptul indubitabil că în aceste zile Dumnezeu „ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor
lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile” (Evrei 1:2). Iar pentru aceasta, autorul ne îndeamnă : „De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de
chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus” (Evrei 3:1).
4. Implicațiile nașterii din nou (un act cu urmări veșnice) (Ioan 3:16). Implicația nașterii din nou este inimaginabilă: „oricine crede în
El [Isus] să nu piară ci să aibă viața veșnică”. Imaginați-vă cum, într-un mod miraculos, această experiență a nașterii din nou, întrerupe
cursul inevitabil spre moarte spirituală și moarte veșnică, deschizând un orizont nou de viață din Dumnezeu. Remarcați că Ioan spune
viața veșnică”, ceva miraculos ce începe din momentul nașterii din nou. Ideea este că nașterea din nou produce o
aici, cine crede are „„viața
transformare inimaginabilă a vieții umane, în care Dumnezeu Însuși locuiește acum și regenerează tot ce a fost afectat de păcat și ne
pregătește pentru veșnicia pe care o vom petrece cu El. Ce poate fi mai măreț decât asta?De aceea, autorul epistolei către Evrei ne
încurajează să acceptăm faptul indubitabil (de netăgăduit) că în aceste zile Dumnezeu „ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus
moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile” (Evrei 1:2). Iar pentru aceasta, autorul ne îndeamnă : „De aceea, fraţi
sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus” (Evrei
3:1).Iar apostolul Pavel reiterează această Veste Bună extraordinară, potrivit căreia, „în El locuieşte trupeşte toată plinătatea
Dumnezeirii” (Coloseni 2:9). Iar noi avem „totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri” (Coloseni 2:10). Prin urmare,
Isus este singura soluție de viață pe care Dumnezeu o oferă tuturor oamenilor prinși în capcana păcatelor ce ne duc spre moarte. Cine
crede în El are viața (ambele: 1) viața din belșug aici pe pământ și 2) viața veșnică în gloria viitoare). Cine nu crede în El, n-are viața, ci va
avea parte de condamnare și moarte veșnică (1 Ioan 5 :11-12). Cât de greu îți este să te hotărăști și să alegi viața cu Dumnezeu ?

1. Care este mesajul central al Scripturii?
2. Care este „versetul de aur” al Bibliei? Ce adevăr esențial comunică?
3. Ce cred oamenii despre nașterea din nou? Se soluții înlocuitoare găsesc ei pentru această experiență a nașterii de
sus oferită de Dumnezeu?
4. Cum poate cineva să se nască din nou? Care sunt evidențele nașterii din nou în viața cuiva?
5. Care este singura Soluție oferită de Dumnezeu pentru a scăpa de moarte spirituală și pentru a avea viață veșnică?
6. De ce resping anumiți oameni Adevărul despre Isus și caută mai degrabă semne și minuni?
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Dragi frați și surori,
Cu ajutorul Domnului, vineri, 10 august, vom pleca în
misiune în Republica Centrafricană, să fim alături de
fr. John Balizou și de Biserica Domnului din Bangui.
Dumnezeu a adus vremea în care creștinii din
România se pot implica în lucrarea de vestire a
Evangheliei și de lărgire a Împărăției lui Dumnezeu,
până la marginile pământului. Vom sta până în 21
august și vom căuta să fim la dispoziția Domnului și a
ături în rugăciune și
fraților din Africa. Ne puteți
fi al
alături
2018
vă mulțumim anticipat pentru suportul și dragostea
dumneavoastră. De asemenea, dacă doriți să fiți
parte din această lucrare și în alte moduri, vă rugăm
să ne contactați până joi
joi,, 9 august. Proiectele în care
vrem să ajutăm sunt multiple, iar nevoile sunt mari,
dar Dumnezeu este bogat în resurse și îndurare. Fiți
binecuvântați de Domnul! În slujba Lui,
DănuțTanc, CollyTîrziu și SamyTuțac

Anunturi
40 zile de post & rugăciune pentru Biserica Betel: 2
iulie - 10 august. Alegem fiecare dintre noi, o zi din
săptămână în care să postim iar în seara aceleiași
zile, (sau în oricare alt
altăă seară) de la ora 19:00, ne
adunăm la biserică pentru o oră de rugăciune.
C
ursul de cateheză va re
începe în prima duminică
Cursul
reîncepe
din luna septembrie iar înscrierile se fac la oricare
dintre frații pastori.
Colectă pentru lucrările necesare autorizării ISU:
astăzi, în cadrul serviciilor divine.
Binecuvântări copii: duminic
ă, 12 august, în cadrul
duminică,
serviciului divin de dimineață. Vă rugăm să trimiteți o
copie după certificatul de naștere al copilului.

Rugaciune
Pentru fratele pastor Petru Bulica și corul bărbătesc
care astăzi vor sluji în bisericile baptiste din Clisura
Dunării.
Pentru familia Toma din Oradea: patru copii răniți în
urma unui accident și un alt copil aflat în comă.
Pentru surorile Vanita Grozăvescu, Maria Popescu
(cancer), Eva Moldovan (internată în spital) pentru
ca Dumnezeu să continue să lucreze în trupurile și
sufletele lor, tot ceea ce este după voia Lui. De
asemenea, pentru Bianca, o fetiță grav bolnavă, ca
Dumnezeu să se atingă de ea și s-o vindece.
Pentru cei care au fost afectați de dezastre,
calamități, accidente, în România și pretutindeni în
lume, ca acesștia să aibă o perspectivă biblică asupra
situației în care se găsesc și să primească din partea
Domnului harul mângâierii și al mântuirii.
Pentru bisericile de la sate: pentru înviorare
spirituală, mai multă implicare și susținere din
partea bisericilor de la oraș, pentru protecție,
sfințire, unitate, mărturie și manifestarea prezenței
lui Dumnezeu în mijlocul lor.
Pentru creștinii din întreaga lume ca aceștia să
creadă din toată inima în Dumnezeu și să se
străduiască să fie ,,găsiți înaintea Lui, fără prihană,
fără vină și în pace
.”
pace.”

Duminica
9:00 - 9:50

La Multi Ani!
Săptămâna următoare își vor sărbători ziua de
naștere următorii membri ai Bisericii Betel:

ugust, ora 19:00.
Programul seniorilor: joi, 23 aaugust,
Înscrierile pentru contribuții se fac la fratele Doru
Matei.
Sear
ă prelungită de rugăciune pentru Biserica
Seară
Betel - vineri, 10 august, începând cu ora 19:00.

Le dorim multe bucurii și multe binecuvântări
din partea lui Dumnezeu!
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Rugăciune

10:00 - 10:50

Studiu biblic - Daniel Scornea

30
11:00 -12:
-12:30

Serviciu divin:
redică - pastor SamyTu
P
țac
Predică
Tuțac
Cina Domnului

Duminica
18:00 - 20:00

Cosmina Bugariu, Ionela Cealacu, Gavril Cioloca,
Ovidiu Ciupe, Denisa Damm, Lavinia Dănălache, Ion
Dobrean, Beatrice Enășoni, Daniel Icobescu, Ana
Lupu, Clara Mic, Viorica Pașca, Ana Pașcalău, Ovidiu
Pătălău, Margareta Popa, Ileana Rogobete, Maria
Rusu, Radoslav Savcovici, Marina Tudoran, Titus
Vicaș, Anamaria Zghimbe.

Tabără pentru adolescenți la Corbu, jud. Constanța:
13-20 august. Înscrieri la Cristi Marițan (0742215569).

P R O G R A M U L S Ă P T Ă M Â N II

Serviciu divin
divin::
Predic
Predicăă - pastor Ioan Bugnărug

Joi
19:00 - 20:30

Rug
ăciune - Ioan Ciobot
Rugăciune
Ciobotăă
Serviciu divin
divin::
Fanfara
Predică - pastor Ioan Bugnărug

