STUDIU BIBLIC
pentru astazi
SUPREMAŢIA SFINTEI SCRIPTURI
Neemia 8:1-8, Ezra 7:6-10, Iosua 1:8
Ideea centrală: Cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea supremă la care trebuie să se raporteze toţi oamenii.
Sfânta Scriptură deţine supremaţia totală, iar recunoaşterea şi respectarea acestui adevăr aduce mântuirea şi
binecuvântarea lui Dumnezeu.
Scopul lecţiei: Pornind de la hotărârea lui Ezra de a se adânci în Legea Domnului, vom observa momentul şi
modul în care poporul Israel se întoarce la această Lege ca să o respecte şi să o împlinească. Beneficiile unei
astfel de hotărâri ne sunt garantate şi nouă astăzi.
Explicaţii contextuale și exegetice:
Cărţile Ezra şi Neemia înregistrează întoarcerea evreilor din robia babiloniană. Dumnezeu îi oferă poporului
Israel un nou început şi îi pune în faţă un viitor binecuvântat, cu condiţia ca acesta să rămână sub autoritatea şi
protecţia Lui. Unul dintre personajele cheie de care s-a folosit Dumnezeu pentru a-Şi aduce poporul înapoi la
Ierusalim a fost preotul şi cărturarul Ezra. Născut în Babilon, acesta s-a întors la Ierusalim cu aproximativ 14 ani
înainte de venirea dregătorului Neemia şi a fost folosit de Dumnezeu pentru a aduce o trezire spirituală prin felul
în care a trăit, a slujit şi a pus Legea Domnului înaintea poporului. Lucrul acesta s-a întâmplat şi înainte de
finalizarea lucrării de reconstrucţie a zidurilor Ierusalimului de către Neemia, dar în mod special după aceasta.
Motivul principal pentru care „mâna Domnului era peste el” (Ezra 7:6) şi, drept urmare, a avut parte de favorul
împăratului, a fost faptul că Ezra „îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea Domnului şi să înveţe
pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile” (7:10). Iubea Legea Domnului și cugeta la ea, dar, cu toate că
era cărturar, nu s-a retras între cărţi și nu s-a izolat de oameni. Dimpotrivă, Ezra a iniţiat și a organizat călătoria de
întoarcere la Iersualim împreună cu „mulţi din copiii lui Israel” (7:7). Odată ajuns la Ierusalim, acesta își înţelege
datoria importantă în noul context și se îngrijește ca poporul să înveţe cum trebuie să trăiască după Legea
Domnului dată prin Moise. Acum, când zidurile erau ridicate și poporul era în siguranţă, toată atenţia trebuia
îndreptată spre cel mai important lucru, și anume Legea Domnului. Cărămizile și mortarul nu erau suficiente
pentru a aduce siguranţă și binecuvântare. După 70 de ani de robie, poporul avea nevoie să fie condus în
închinare și trăire în sfinţenie,iar Ezra trebuia să fie în primul rând un model vrednic de urmat și apoi un învăţător
dedicat și disciplinat.
În anul 444 î. Hr. are loc o adunare în recent reconstruita capitală, Ierusalim, unde evreii vin din toată Iudea,
dornici să li se citească din cartea Legii lui Moise (Neemia 8:1). Pare să fie o adunare spontană, o iniţiativă
populară, cu toate că putea fi în același timp un rezultat al lucrării lui Ezra de până atunci, posibil chiar un lucru cu
care Ezra îi obișnuise pe cei din popor, iar acum aceștia veneau din obișnuinţă (Ezra 3:1, Neemia 8:4). Întâlnirea
nu are loc în curţile Templului, ci într-un loc ușor accesibil, în văzul și auzul tuturor (Neemia 8:1). Respectul faţă de
Legea Domnului se vede și din faptul că, atunci când a fost deschisă cartea, tot poporul s-a ridicat (8:5). Mai apoi
s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cu faţa la pământ (8:6), într-o atmosferă solemnă, plină de
reverenţă, un act de închinare autentică. Observăm, așadar, o combinaţie ideală: un popor dornic să fie învăţat și
un învăţător gata să împlinească această nevoie! În plus, timpul nu pare să fie o problemă pentru nimeni: Ezra a
citit de dimineaţă până la amiază, în timp ce tot poporul era cu luare aminte (8:3) și fiecare stătea la locul lui (8:7)!
În tot acest timp, leviţii se asigurau că aceia care ascultă și înţeleg ce se citește (8:7). E posibil să fi existat pauze în
citire, iar poporul să fi fost împărţit în grupuri, pentru ca să li se poată explica textele citite.

Cel mai probabil, cartea Legii era compusă din primele cinci cărţi ale Bibliei (Pentateuhul): Geneza, Exodul,
Leviticul, Numeri și Deuteronomul, toate scrise de Moise. Oamenii de rând nu aveau copii ale cărţii Legii, ceea ce o
făcea cu atât mai preţioasă pentru ei. Cu toate acestea, israeliţii iubeau nu doar cartea în sine, ci cu mult mai mult
mesajul și pe Autorul ei. Ce a urmat auzirii și înţelegerii cărţii Legii a fost cu totul remarcabil: plânsul poporului în
urma înţelegerii că vieţile lor nu erau după cum cerea Dumnezeu în Lege (8:9), bucuria motivată de înţelegerea
faptului că Dumnezeu iartă păcatul (8:10,12), dărnicie (8:12), studiu aprofundat cu capii de familie (8:13), împlinirea
Legii prin ţinerea Sărbătorii Corturilor (8:14,15), citirea Legii în fiecare zi timp de șapte zile (8:18), un post însoţit de
mărturisirea păcatelor (9:1-3) și în final înnoirea în scris a legământului cu Dumnezeu (9:38, 10:29-39). O adevărată
reformă spirituală naţională care a început cu un preot care și-a pus inima să adâncească și să împlinească Legea
Domnului, ca apoi să îi înveţe și pe alţii, citindu-le și explicându-le înţelesul spiritual al Legii lui Dumnezeu. A
continuat cu un popor care și-a dorit să cunoască voia lui Dumnezeu, s-o împlinească și să recunoască supremaţia
Legii Lui în viaţa lor.
Cercetătorii Bibliei consideră că Ezra este autorul Psalmului 119, un psalm care evidenţiază în mod repetat
importanţa Cuvântului lui Dumnezeu. Conştient fiind de această importanţă, Ezra recurge la o disciplină personală
a inimii pentru studierea Scripturii, a împlinirii acesteia și a învăţării altora. Expresia „și-a pus inima” (Ezra 7:10)
transmite ideea unei hotărâri luate în urma realizării faptului că inima este „nespus de înşelătoare şi deznădăjduit
de rea” (Ieremia 17:9) şi trebuie, deci, pusă/obligată/disciplinată să stea aproape de Cuvânt. În mod firesc, lăsată
după poftele ei, inima omului înclină spre păcat, nu spre Scriptură. Ezra a știut să își controleze inima în așa fel încât
să se adâncească în legea Domnului, să o împlinească și să o transmită și altora. Este important de remarcat că Ezra
a început această practică încă din perioada de robie în Babilon. Ajuns mai târziu la Ierusalim era deja „un om
încercat care împarte drept Cuvântul adevărului” (2Tim.2:15) şi „scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi“
(Matei 13:52) spre binele celor din jurul lui. Împlinirea Scripturii aduce binecuvântare peste o persoană, o familie, o
biserică sau o naţiune. Ţări precum Anglia, SUA sau Israel au cunoscut mâna lui Dumnezeu peste ele pentru că la
începuturile lor au avut Scriptura ca piatră de temelie și autoritate supremă în conștiinţa lor. Odată ce lucrul acesta
a fost ignorat, iar Biblia a început să fie neglijată sau chiar ridiculizată, Dumnezeu Și-a retras mâna Lui bună de
peste aceste naţiuni. Dorinţa lui Dumnezeu a fost dintotdeauna ca Scriptura să devină autoritatea supremă în
viaţa oamenilor. Pentru a avea parte de binecuvântare, poporul trebuie să facă din împlinirea Scripturii o parte
integrantă și continuă a vieţii, să dovedească o împlinire totală și permanentă, nu una parţială sau ocazională.
Supremaţia Scripturii reiese din următoarele adevăruri: este inspirată de Dumnezeu (2Tim. 3:16-17), este revelaţia
lui Dumnezeu, este de origine divină (Galateni 1:11-12 Cuvântul reflectă caracterul și supremaţia Autorului său).
Întrebări pentru discuţii:
Care este autoritatea spirituală supremă din viaţa ta?
Ce porţiune trebuia Iosua să împlinească din cartea legii? (Iosua 1:8)
Cât timp trebuia să cugete Iosua asupra cărţii legii? (Iosua 1:8)
Ce înseamnă ca Scriptura „să nu se depărteze de gura ta” (Iosua 1:8)?
Ce îţi garantează înţelepciune și izbândă? (Iosua 1:8)

RUGACIUNE PENTRU FAMILII | MEMBRI
Sarafincean Ioan
Sărariu Andreea, Daniel
Sârbu Lucian, Mihaela
Sârbu Gheorghe, Lucian
Sauciuc Victoria
Savcovici Maria, Radoslav
Schelenka Constanţa
Schifirneţ Ionica, Tiberius, Bianca
Scobercea Ionel
Scurtu Claudiu, Liliana

Secoșan Adriana
Seghedi Sorin
Selegean Domnica
Sentici Eugen, Maria
Sentici Vasile
Sfârcoci Aurel, Lia
Sfârcoci Bianca, Emanuel
Sfârcoci Ciprian, Manuela
Sfera Mihaela, Ovidiu
Sâmboteanu Mihai

Sîrbu Adriana
Socaciu Elisabeta
Soroheanu Elena, Gheorghe
Sohorianu Dumitru, Eleonora
Sorescu Sivia
Sorescu Ovidiu
Sperlea Tabita
Spînu Elena
Stanciu Mihai
Stanciu Alina

Anunturi
Organizare și părtășie. La avizierul de rugăciune din
hol, se găsesc listele cu membrii bisericii, distribuiţi
unei echipe formată dintr-un prezbiter și un diacon.
Vă rugăm să luaţi legătura cu aceștia, pentru a le
comunica numărul dumneavoastră de telefon.
Curs de cateheză - în fiecare duminică, de la ora
9:00.
Școala biblică pentru copii și adulţi - în fiecare
duminică, între orele 10:00
- 11:00.
2018
Prezentare Vocea Evangheliei, cu oportunitatea de
a contribui financiar - în cadrul serviciului divin din
această seară.
Ședinţă prezbiteri & diaconi - luni, 30 septembrie,
ora 19:00.
Întâlnirile de tineret se vor relua marţi, 1 octombrie,
de la ora 19:00. Titlul seriei: „Nu ești singur(ul)”.
Tema pentru prima întâlnire (1 octombrie): „Nu ești
singur(ul): Am trecut și eu pe-acolo”.
Cursuri IT. Au reînceput cursurile de IT pentru copiii
între 7 și 16 ani. Cursurile se ţin într-o clasă a Liceului
Teologic Baptist, în fiecare sâmbătă dimineaţa, de la
ora 10. Contact: cursuriitbetel@gmail.com
Panoul mulţumirii. În holul bisericii se găsește 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)
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.
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Motive de
RUGACIUNE
Pentru fratele pastor Petru Bulica care astăzi va
predica la Biserica Baptistă din Bucovăţ, cu ocazia
aniversării a 95 de ani de existenţă a bisericii.
Pentru fratele pastor Alex Neagoe care în această
după amiază va predica la Biserica din Periam.
Pentru Jannes, ginerele fratelui pastor Bulica
Petru, care va fi supus unei intervenţii chirurgicale
complicate în data de 14 octombrie. Ne rugăm ca
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. Campanie de post și
rugăciune 40 de zile. În următoarele 40 de zile,
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
Bulica. Informaţii suprlimentare, la avizier.
Pentru toate persoanele care se confruntă cu
probleme de sănătate - fratele surorii Geta Mateiu
precum și nepotul acesteia - Daniel, Jannes, Teodor
Pantea, familia Pașca, Dan Rusalin, Simona, Ștefan
Silaghi - ca Dumnezeu să lucreze în trupurile și
sufletele lor și să le vindece.
Pentru întâlnirile de tineret care vor începe marţi și
pentru toţi tineriii care vor participa.
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.
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.
O viaţă constată de rugăciune. Dumnezeu să ne
ajute ca rugăciunea să devină o practică zilnică în
viaţa noastră.

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

Rugăciune de mulţumire. Duminică, 6 octombrie,
de la ora 9 la 9:50, va fi un timp de rugăciune
orientat exclusiv spre mulţumire.

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

Rugăciune pentru studenţi. Duminică, 6
octombrie, în cadrul serviciului de dimineaţă.
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PROGRAMUL SERVICIILOR SAPTAMANII

DUMINICA
9:00 - 9:50
10:00-11:00
11:10-12:30

Rugăciune
Studiu biblic - Gabriel Berce
Serviciu divin:
Cor
Predică - pastor Alexandru Neagoe

18:00 - 20:00

Serviciu divin:
Cor
Prezentare Radio Vocea Evangheliei
Predică - pastor ioan Bugnărug

PROGRAMUL SERVICIILOR SAPTAMANII

Aldea Raluca
Badea Floare
Băleanu Daniela
Bereneanţ Cristina
Bote Paulina
Briscan Delia
Dehelean Nicu
Faur Daniel
Jivan Lucreţia
Kobor Adela
Matei Ciprian
Matei Patricia
Negruţ Isaia
Oschanitzky Peter
Sala Daniela
Strîmbei Magdalena

MARŢI
19:00-21:00

Seară de tineret:
Laudă & închinare
Predică - Gabriel Drăgoiu
Nu ești singur(ul): Am trecut și eu pe-acolo

JOI
19:00 - 20:30

Rugăciune
Serviciu divin:
Fanfara
Rugăciune pentru familii
Predică - pastor Alexandru Neagoe

