
  

ACTUALITATEA SFINTEI SCRIPTURI
1 Corinteni 10:1-13, Romani15:4

Scopul: Scopul acestui capitol este ca noi să fim cu luare aminte la libertatea de credinţă, să nu abuzăm de ea, ci 
să o aplicăm ca atare. Prin aceasta se vede cât de necesară este învăţătura Scripturii care este de actualitate în 
trăirile noastre. 

Explicaţii contextuale și exegetice:

Folosind tipologia Vechiului Testament, Pavel apelează la experienţa poporului Israel care a fost salvat și scos 
din Egipt. El insistă pe cuvântul toţi din Israel (care au fost sub nor, au trecut prin mare, au fost botezaţi, au 
mâncat, au băut) care au fost salvaţi, dar, din nefericire, unii au pierit în pustie. Analogia între experienţa salvării 
din primul exod și mântuirea prin Domnul Isus este menită să arate că mântuirea nu îl face pe om invulnerabil, 
incapabil de cădere. Adevărul a fost acesta: toţi au fost salvaţi, dar nu toţi au ajuns în ţara promisă! Au existat 
câteva momente distincte în salvarea poporului în cartea Exod. Mai întâi, Dumnezeu a pus poporul sub sângele 
de pe ușiorii ușilor. Niciuna dintre minunile făcute de Moise nu a putut să îi salveze de faraon, dar sângele a fost 
elementul esenţial care a făcut diferenţa. Apoi au fost trecuţi prin apă. Poporul a făcut un pas al credinţei prin 
apele despărţite, iar Pavel spune că acesta a fost un fel de botez. În cele din urmă au fost adunaţi la masă în 
pustie și au băut apă din stâncă. În ciuda acestor experienţe minunate, totuși, realitatea crudă a fost aceea că nu 
toţi cei care au fost salvaţi din Egipt au și intrat în Canaan. Toate aceste exemple sunt folosite ca o avertizare și ca 
un semn pentru credincioșii care cunosc experienţele poporului Israel să ia aminte la trăirea lor și umblarea cu 
Domnul.Tragedia este că mulţi care s-au încrezut în Dumnezeu ca să fie scoși din Egipt nu au rămas în credinţă să 
intre în Canaan. Adevărul este că poţi să ai un suflet salvat și o viaţă irosită, pierdută. În calitate de creștin, dacă 
nu ești atent și credincios, poţi să duci o viaţă de înfrângere și să pierzi toate lucrurile extraordinare pregătite 
pentru tine în Hristos.După avertizare urmează aplicarea, ce conţine învăţături ce reies din experienţa evreilor 
din pustie și sunt adresate tuturor credincioșilor de-a lungul veacurilor. De aici reiese actualitatea incredibilă a 
Scripturilor, unde un exemplu de acum câteva mii de ani este relevant pentru trăirea credincioșilor astăzi. În cele 
din urmă, Pavel amintește de slăbiciunea poporului care a dus la cădere: ispite pe care nu le-au putut birui. 
Procesul ispitei este descris succint, dar foarte clar. Mai întâi suntem învăţaţi cum să evaluăm o ispită. Orice 
ispită vine din următoarele surse: firea pământească, lumea sau cel rău. Dar intensitatea ispitirii este controlată 
de Dumnezeu, care are și soluţia eficientă pentru a controla ispita: rabdă în ascultare și credincioșie faţă de 
Cuvântul lui Dumnezeu. Poporul Israel a fost pedepsit din cauza a patru mari păcate: idolatria (v. 7), imoralitatea 
sexuală (v. 8), ispitirea lui Dumnezeu și cârtirea (v. 9-10).

Ideea: Apostolul Pavel se ocupă în acest capitol de problemele legate de umblarea personală a credincioșilor pe 
calea Domnului. În capitolele precedente i-a îndemnat pe credincioși să fie atenţi la diferitele aspecte legate de 
căsătorie și mâncare. Astfel, cei care consumau carnea oferită idolilor, datorită mărturiei și cugetului fraţilor lor, 
ar trebui să fie dispuși să renunţe la drepturile lor. Acum îi avertizează cu privire la imoralitatea sexuală și 
asocierile cu idolatria. Argumentarea și concluziile lui Pavel sunt puternice, deoarece se bazează pe exemple 
adevărate din trecutul istoric al lui Israel. În acest mod, exemplul Scripturii este de actualitate, pentru că 
problemele credincioșilor sunt de aceeași natură în toate timpurile, iar soluţiile vin de la același Dumnezeu 
puternic și neschimbător.

Istoria Israelului este folosită ca un avertisment. Chiar dacă atunci Dumnezeu a făcut minuni în mijlocul lor, ei nu au 
rămas credincioși și au suferit pedeapsa în locul binecuvântării. Scriptura este actuală în sensul în care descoperă 
cu adevărat problemele fundamentale ale omului și aduce soluţiile reale și practice pentru o viaţă de biruinţă. Fii 
cu luare aminte la umblarea ta cu Dumnezeu! Caută să vezi în ce fel avertismentele din Cuvânt te pot ajuta să nu 
cazi în păcat, să nu îţi pierzi mărturia. Evaluează viaţa ta de credinţă în funcţie de aplicaţiile practice pe care le 
regăsești în exemplele din Scriptură.Idolatria, imoralitatea și cârtirea sunt păcate care izvorăsc din inima noastră. 
Roagă-te mereu să îţi păzească Domnul inima de aceste păcate! Fii atent și ia seama la orice ispită în acest 
domeniu! Vorbește cu cei apropiaţi despre pericolele acestea. Poporul Israel a fost pedepsit din cauza păcatelor 
săvârșite, iar lucrul acesta este folosit ca o avertizare pentru credincioși. 

Sugestii practice:

În cele din urmă, Pavel amintește de slăbiciunea poporului care a dus la cădere: ispite pe care nu le-au putut birui. 
Procesul ispitei este descris succint, dar foarte clar. Mai întâi suntem învăţaţi cum să evaluăm o ispită. Orice ispită 
vine din următoarele surse: firea pământească, lumea sau cel rău. Dar intensitatea ispitirii este controlată de 
Dumnezeu, care are și soluţia eficientă pentru a controla ispita: rabdă în ascultare și credincioșie faţă de Cuvântul 
lui Dumnezeu. Poporul Israel a fost pedepsit din cauza a patru mari păcate: idolatria (v. 7), imoralitatea sexuală (v. 
8), ispitirea lui Dumnezeu și cârtirea (v. 9-10).Idolatria a fost familiară corintenilor pentru că toată societatea lor a 
fost construită în jurul idolilor. Lui Dumnezeu Te poţi închina într-un singur fel, potrivit cu cerinţele descrise în 
Cuvânt. Orice formă de închinare adusă altcuiva este idolatrie. Idolii nu au toţi formă fizică, unii din cei mai populari 
idoli ai zilelor noastre sunt succesul, iubirea fără restricţii, banii sau posesiunile și umanitatea în diverse forme. 
Imoralitatea sexuală la care face referire aici este descrisă în Numeri și ca urmare a acestui păcat douăzeci și patru 
de mii de oameni au murit. Corintenii știau ce înseamnă idolatrie și curvie, pentru că aveau templul Afroditei. 
Avertizarea era ca ei să nu se creadă imuni la acest păcat. Mulţi credincioși cad în acest păcat pentru că se încred în 
propriile puteri.

Aplicaţii practice:

Caută și citește în Scriptură acele exemple practice care te pot ajuta în domeniile în care ești ispitit. Vezi ce îţi 
lipsește și de ce ai nevoie să nu cazi în domeniul respectiv. Păstrează o atitudine de smerenie când e vorba de 
domenii în care te crezi tare. Vezi ce poţi face să nu cazi. Vorbește și roagă-te împreună cu cineva de încredere, 
dacă ai probleme în ispitire sau în mărturia ta personală. Dă socoteală de credinţa ta și veghează să rămâi 
credincios.

Întrebări de discuţii:

Pericolul pe care trebuie să îl înfrunte credincioșii în această călătorie este ca unii să cadă în păcat și să își păteze 
mărturia. Ispitele sunt multe și pot să ducă la idolatrie, imoralitate, cârtire și nemulţumire. Cum și ce ispite te 
afectează astăzi? În ce domenii ești vulnerabil?

Călătoria Bisericii prin istorie se aseamănă cu călătoria lui Israel spre Canaan (10:1-5). Cum îţi este de folos această 
comparaţie în viaţa ta de credinţă?

Dumnezeu cunoaște limitele noastre în ispitire și de aceea promite că nu va lăsa ispite mai mari decât putem noi 
suporta (10:12-13). Cum te încurajează această promisiune?
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Campanie de post și rugăciune 40 de zile. În 
următoarele 40 de zile, începând de luni, 23 
septembrie, suntem chemaţi la o lucrare de post și 
rugăciune pentru biruinţă în încercări. Cu acest prilej, 
am dori să mijlocim pentru fratele Jannes și pentru 
fratele pastor Petru Bulica. Informaţii suplimentare 
despre această lucrare, la avizier.

Școala biblică pentru copii și adulţi - în fiecare 
duminică, între orele 10:00 - 11:00. 

Departament sunet. Tinerii care doresc să se implice 
în departamentul de sunet al bisericii, sunt rugaţi să 
ia legătura cu fr. Cristi Mornăilă.

Ziua mulţumirii - duminică, 6 octombrie, ora 10:00. 
În cadrul acestei sărbători, vom participa și la Cina 
Domnului. După serviciul divin, toţi participanţii sunt 
invitaţi  la un prânz în aer liber. Serviciul divin de după 
amiază nu va mai avea loc. 

Curs de cateheză  - în fiecare duminică, ora 9:00.

Întâlnirile de tineret se vor relua marţi, 1 octombrie, 
de la ora 19:00.

Organizare și părtășie. Pe panoul din holul bisericii 
se găsesc listele cu membrii bisericii, distribuiţi la 
fiecare echipă formată dintr-un prezbiter și un 
diacon. Vă rugăm să luaţi legătura cu fratele 
prezbiter și cu fratele diacon, pentru a le putea 
comunica numărul de telefon.

Conferinţa tinerilor din Comunitatea de Timișoara - 
sâmbătă, 5 octombrie, orele 15:00, Biserica Emanuel. 
Tema întâlnirii este: De ce este greu să te schimbi? 
Invitat, Lucian Bălănescu (Bucureşti). Înscrierile, la 
secretariat Bisericii Betel,până pe 2 octombrie.

Repetiţii tineri. În vederea serviciului de seară, tinerii 
sunt așteptaţi la repetiţii azi, ora 16:30.

Nuntă Amina Cor & Cosmin Agafiţei - azi ora 14:00, 
Satchinez.

Panoul mulţumirii. În holul bisericii se găsesște un 
panou pe care cei care doresc, pot consemna motive 
de mulţumire și mărturii vizibile ale modului în care 
Dumnezeu i-a binecuvântat pe parcursul acestui an 
(bilete de ieșire din spital, certificate de căsătorie, de 
naștere, achiziţionarea unei noi locuinţe, fotografii 
din vacanţe, fotografii de la botez, etc)

Schiţele studiului din cartea Efeseni care se studiază 
joia, se găsesc pe site-ul bisericii.

În familia Moise Popa și Alina s-a născut un băiat pe 
nume Natan Michael. Dumnezeu să-l binecuvânteze!
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Pentru Andrei și Giorgiana Pobega și pentru 
lucrarea de misiune pe care aceștia o desfășoară 
în Republica Centrafricană.

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 faţă de semeni.

Mulţumim Domnului pentru tinerii care s-au 
înscris în corul bisericii! Dacă mai sunt persoane 
care ar dori să se alăture, o pot face în continuare. 
Repetiţiile au loc în fiecare miercuri, de la orele 
19:00.

Pentru toate persoanele care se confruntă cu 
probleme de sănătate - fratele surorii Geta Mateiu 
precum și nepotul acesteia - Daniel, Jannes DeJong, 
Teodor Pantea, familia Pașca, Dan Rusalin, Simona, 
Ștefan Silaghi - ca Dumnezeu să lucreze în 
trupurile și sufletele lor și să le vindece.

Pentru familiile și tinerii din biserica noastră care 
în acest week-end, împreună cu fratele pastor 
Alexandru Neagoe, s-au aflat la Surduc, pentru un 
timp de părtășie și organizare (urmând să 
slujească în biserică în cadrul serviciului de seară).

Pentru Jannes, ginerele fratelui pastor Bulica 
Petru care a fost diagnosticat cu cancer extins. Va 
fi supus unei intervenţii chirurgicale complicate. 
Ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să-și arate 
puterea, să se atingă de el, să-i aducă vindecare, 
să binecuvânteze întreaga familie cu pace, 
încredere în Dumnezeul nostru Suveran și o 
credinţă mare. Operaţia va avea loc în data de 14 
octombrie. 

Pentru lucrarea din Republica Centrafricană. În 
cadrul serviciului divin de seară, va avea loc o 
prezentare a lucrării din această ţară, mesajul 
fiind transmis de fratele pastor John Balizou. Va fi 
și o ocazie de a contribui financiar.

Pentru ca fiecare membru al bisericii să fie 
implicat cu seriozitate, în cel puţin o slujire 
specifică din biserică și cat mai mulţi să fie 
implicaţi într-o grupă de studiu biblic
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   Predică - pastor Petru Bulica

  

18:00 - 20:00   Serviciu divin:

   Închinare cu tinerii bisericii

   Prezentare lucrare Africa

   Predică - pastor John Balizou

10:00-11:00  Studiu biblic - pastor Alexandru Szucs

11:10-12:30   Serviciu divin:

   Binecuvântări copii

  9:00  -  9:50    Rugăciune 

DUMINICA   

   
    

   Rugăciune pentru familii

JOI  

19:00 - 20:30   Rugăciune 

   Fanfara 

   Predică - pastor Gabriel Drăgoiu

   Serviciu divin:

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

PROGRAMUL SERVICIILOR SAPTAMANII


	Page 1
	Page 2

