STUDIU BIBLIC
pentru astazi

RĂSPÂNDIREA SFINTEI SCRIPTURI
Text: Marcu 16:15-18, Matei 24:14
Ideea centrală: Sub protecția divină, urmașii lui Isus au răspândit Sfânta Scriptură în toată lumea, aceasta
ajungând până la noi. Acum este responsabilitatea noastră să o răspândim mai departe.
Scop: Să ne facă recunoscători pentru Sfânta Scriptură care a ajuns până la noi. Să ne motiveze să ducem
Scriptura la alții.
Explicații contextuale și exegetice:
Evanghelia dup
dupăă Marcu stă la intersecția dintre tradiția orală și literatura scrisă: învățăturile despre viața,
moartea și învierea lui Isus Hristos, care până acum s-au răspândit prin viu grai, vor fi puse în scris odată cu
această Evanghelie. Nu întâmplător, în scrierea lui Marcu, substantivul „Evanghelie” se referă la ceva ce
este proclamat (oralitate), dar și la ceva consemnat în scris (literatură). În Mc. 1:1, Marcu își introduce
scrierea numind-o „Evanghelie”: „Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.” Iar în Mc. 1:14;
13:10; 14:9 și 16:15, „Evanghelia” este vestea bună predicată, mai întâi de Isus, apoi de ucenicii săi: „tuturor
neamurilor” (13:10), „în toată lumea” (14:9) și „la orice făptură” (16:15). Așadar, Marcu folosește termenul
„Evanghelie” și cu referire la predicarea creștină, dar și cu referire la textul sacru. De fapt, numeroși exegeți
consideră că Evanghelia scrisă de Marcu este, de fapt, Evanghelia predicată de Petru (ex. Papias, Frag. 3.15;
Eusebiu, Hist. Eccl. 2.15; 6.14.6). Prin urmare, vom considera că tot ceea ce se spune despre Evanghelia
predicată în Mc. 16:15-18 se poate aplica și Evangheliei scrise. Iar ceea ce se spune despre Evanghelia scrisă se
aplică întregii Scripturi.
(1) Porunca lui Isus, de a predica Evanghelia „la orice ffăptură”
ăptură” (Mc. 16:15; cf. Mat. 28:19-20; Fapte 1:8), a fost
luată în serios de primii creștini. La sfârșitul perioadei apostolice (cca. 30-90 d.Hr.) existau deja peste 40 de
localități centrale din zona bazinului mediteranean (cea mai mare parte a lumii cunoscută pe atunci) în care
existau comunități creștine (biserici); iar numărul adunărilor locale („biserici-case”) putea fi de câteva sute.
O bună parte din lumea cunoscută apostolilor a fost atinsă de Evanghelia predicată. Iar odată înființate
aceste comunități creștine, au avut grijă să își procure copii ale Vechiului Testament, pe filiera evreiască (ex.
Fapte 17:10-12).
Mai târziu, aceste comunități își vor procura și scrierile Noului Testament – în măsura în care acestea erau
scrise și copiate. De fapt, există numeroase indicii că răspândirea scrierilor Noului Testament s-a făcut la
foarte scurt timp după scrierea lor. Așadar, răspândirea Evangheliei predicate a fost imediat urmată de
răspândirea Scripturilor scrise. De atunci, Sfânta Scriptur
Scripturăă a continuat să se răspândească în lumea întreagă,
devenind cea mai citită carte a omenirii și fiind tradusă în peste 670 de limbi. Se estimează că Noul Testament
singur a fost tradus în 1521 limbi și dialecte, iar anumite porțiuni din Biblie au ajuns la peste 3312 limbi și
dialecte. Dar numărul total al limbilor de pe glob este estimat la 7099. Prin urmare, este de datoria noastră, a
urmașilor lui Isus Hristos de astăzi, să împlinim porunca și să continuăm răspândirea Scripturii, prin
predicare și în formă scrisă (traducere și răspândire) – până când Evanghelia Fiului lui Dumnezeu va ajunge
„la orice făptură”.

(2) „Semnele” anticipate în 16:17-18, care îi însoțesc pe cei care răspund Evangheliei printr-o credință
mântuitoare exprimată public în actul botezului, se regăsesc în cartea Faptele Apostolilor: semne și minuni
(ex. 2:19, 22, 43; 4:30); exorcizări (16:16–18; cf. 19:12–17); limbi noi (2:4, 11; 10:46; 19:6); mușcătura de șarpe
nevătămătoare (28:3–5); vindecare prin punerea mâinilor (9:17; 28:8). (Pentru tradiții legate de otrava
nevătămătoare, vezi Eusebius Hist. Eccl. 3.39.9.) Comparând lista lui Marcu cu aceea a lui Luca, se poate
observa că aceste „semne” au loc în contextul răspândirii Evangheliei și al expansiunii creștinismului.
„Semnele” au fost responsabilitatea Domnului (v.20). Responsabilitatea ucenicilor a fost predicarea
(v.15,20). Notăm principiul garantării progresiei: Isus Hristos protejează și asigură răspândirea Evangheliei.
Această interpretare este întărită și de textul paralel din Mat. 28:20b.
La fel ca în cazul răspândirii Evangheliei, și procesul răspândirii Scripturilor a fost protejat și asigurat în mod
supranatural. În ciuda numeroaselor eforturi de interzicere și distrugere a ei, datorită protecției unui
Dumnezeu credincios făgăduințelor făcute, Biblia a ajuns până la noi și continuă să se răspândească. Teologul
Bernard Ramm are multă dreptate când afirmă:
De o mie de ori a răsunat clopotul de înmormântare a Bibliei, s-a înșiruit procesiunea funerară, s-a dăltuit
epitaful pe piatra de căpătâi și s-a rostit necrologul. Spre surpriza tuturor, însă, ea a refuzat să moară. Nicio
altă carte n-a fost atât de ciopârțită, disecată, cernută, examinată și ocărâtă. Ce carte de filosofie sau religie
sau psihologie sau beletristică a mai fost supusă unui atac de o așa amploare precum Biblia – cu atâta
meschinărie și scepticism, atât de metodic și de erudit, cu privire la fiecare capitol, rând și principiu. Cu toate
acestea, Biblia este în continuare iubită, citită și studiată de milioane de oameni.
Și aceasta datorită Dumnezeului suveran care ține în mâna Sa atotputernică desfășurarea istoriei umane
(Apoc. 5:1), datorită Dumnezeului care Își păzește Cuvântul din generație în generație (Mc. 13:31).
Aplicații:
1) Mai sunt încă mulțimi de oameni la care nu a ajuns Scriptura sau care nu au răspuns cu credință la predicarea
Evangheliei. Prin urmare, trebuie să răspândim Scriptura și să predicăm Evanghelia de urgență.
2) Domnul Isus Hristos garantează și asigură răspândirea Evangheliei și a Scripturii (Mat. 28:20b). Prin urmare,
trebuie să răspândim Scriptura și să predicăm Evanghelia cu încredere.
Sugestii practice:
1) În această săptămână, rugați-vă pentru cei care traduc Biblia în limbi la care încă nu a ajuns Evanghelia Fiului
lui Dumnezeu. Dacă aveți posibilitatea, implicați-vă și financiar într-un astfel de proiect.
2) În cursul acestei săptămâni, mărturisiți-L pe Domnul unei persoane nemântuite. Oferiți-i în dar o Biblie.
3) Organizați cu biserica (sau cu bisericile din apropiere) un curs de motivare și echipare pentru
evanghelizarea personală.
Întreb
ări pentru discuții:
Întrebări
1) Când ați oferit ultima dată o Scriptură în dar? Care a fost reacția persoanei care a primit darul
dumneavoastră?
2) Când l-ați mărturisit ultima dată pe Domnul unei persoane nemântuite? (Nu trebuie să răspundeți în plen la
această întrebare, doar să vă lăsați cercetați de ea.)
3) Care credeți că sunt cauzele pentru care tot mai puțini credincioși baptiști fac evanghelizare personală?
Cum pot fi depășite acestea?
4) Aveți vreo mărturie recentă, în care Domnul a lucrat în chip minunat atunci când L-ați mărturisit unei
persoane nemântuite? Folosiți-o pentru încurajarea și motivarea celor din biserica locală.
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Motive de

Anunturi
Cursul de cateheză adresat celor care doresc să se
boteze, se desfășoară duminica, la ora 9:00.
Ședință comitet prezbiter
prezbiterii și diaconi - luni, 9
septembrie, ora 9:00.
Școala biblică. Cu ocazia începerii unui nou an
școlar, reamintim copiilor, părinților și tuturor
membrilor bisericii că sunt așteptați la clasele de
școală biblică, în fiecare duminică, între orele 10:00 2018
11:00.
Întâlnirile de tineret se vor relua marți, 1
octombrie, de la ora 19:00.
Înscrieri masterat teologie - asitență socială. În
perioada 16-18 septembrie, au loc înscrierile la
masteratul Practica asistenței sociale centrată pe
valori, organizat în cadrul Universității de Vest din
Timișoara. Programul se adresează absolvenților
de studii universitare, indiferent de domeniul
licenței. Cursurile se desfășoară modular, în weekend.
nscrieri tineri pentru corul bisericii. Începând cu
ÎÎnscrieri
mijlocul lunii septembrie, ne propunem o
reîmprospătare a corului, cu participarea mai
multor tineri. În sensul acesta, a fost deschisă o listă
de înscrieri a tinerilor pentru cor. Toți tinerii ccare
are
doresc să se pună la dispoziția Domnului în acest fel
sunt așteptați să ia legătura cu frații dirijori și să se
prezinte la repetițiile corului, începând cu data de 1111
septembrie, ora 19.00.
Nunt
Nuntăă Amina Cor & Cosmin Agafiței - 22
septembrie, ora 14:00, Satchinez
Satchinez..

RUGACIUNE
Pentru Jannes, ginerele fratelui pastor Petrică
Bulica. A fost diagnosticat cu cancer și se
preconizează ca va fi supus unei intervenții
chirurgicale foarte importantă. Ne rugăm ca
Domnul Isus să se atingă de el și să binecuvânteze
întreaga familie cu o credință mare.
Pentru B
iserica B
aptistă din Giroc și pentru fratele
Biserica
Baptistă
pastor Ioan Bugnărug care va predica în cadrul
serviciului de evanghelizare care va avea loc în
aceast
aceastăă după amiază în biserică.
Pentru persoanele care se confruntă cu probleme
de sănătate - Jannes DeJong, Vasilica Ienci, Lenuța
Musteți, Teodor Pantea, Ioan Pîrciu, Radu Popa,
Ștefan Silaghi - ca Dumnezeu să lucrez
e în trupu
rile
lucreze
trupurile
și sufletele lor și să le vindece.
P
entru familia Pobega Andrei și Giorgiana și
Pentru
ășoară în
pentru lucrarea pe care aceștia o desf
desfășoară
Republica Africa Centrală.
Pentru copiii din Oltenia care au participat la
ăra de la Brădățel.
tab
tabăra
Pentru ca fiecare membru al bisericii ssăă fie
implicat în
tr-o slujire din biseric
ă.
într-o
biserică.
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.

RUGACIUNE PENTRU FAMILII
Nistor Olimpia
Nițulescu Veronica
Oanț Claudiu, Estera
Oberșterescu Diana, Gabriel
Oberșeterescu Mihaela
Obriște Corina, Elena
Obrocnejev Emilia
Ocai Lidia
Ogrăzeanu Gheorghe, Mariana
Ogrăzeanu
Ogrăzeanu-Nagy Daniel, Irenke
Olariu Cristina, Ionică, Victor
Olariu Elena

Olariu Ștefan, Stela
Olariu Gheorghe, Maria
Olteanu Daniela
Onea Remus
Oprea Antonela
Oprea Silvia
Oprea Simona T.
Oprea Lucian, Simona
Oprina Constantin, Liliana
Orbulescu Ileana
Orlescu Aurica, Octavian
Oschanitzky Lucia, Peter

Păcurar Maria
Pădurean Ileana
Palamar Alexandru, Cristina
Palici Florica, Lucian
Palici Ionuț
Pandi Alexandru
Panduru Marilena
Panduru Vasile
Pantazi Cristina
Paraschi Andreea
Pârvu Andreea
Pașca Viorica
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PROGRAMUL SERVICIILOR SAPTAMANII

LA MULTI ANI!

DUMINICA

Bahnean Aurora
Budea Olimpia
Ciorba Lucian
Condrea Maria
Crețu Viorica
Cristea Simon
Filipescu Adela
Gherghina Doina
Ianculescu Dorel
Jurca Eva
Micicoi Mihaela
Moșoarcă Floarea
Obriște Corina
Palici Lucian
Pârvu Andreea
Paul Lenuța
Popa Lelita
Popa Victoria
Popescu Daniel
Rafailă Geta
Râmneanțu Constanța
Sfera Mihaela
Sohoreanu Gheorghe
Stanoievici Petre

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

Rugăciune
Studiu biblic - pastor Ioan Bugn
ărug
Bugnărug
Serviciu divin:
The Young Continentals
Predică - pastor Alexandru Neagoe

18:00 - 20:00

Serviciu divin:
Cor
Rug
ăciune pentru noul an școlar
Rugăciune
Predică - pastor Gabriel Dr
ăgoiu
Drăgoiu

JOI
19:00 - 20:30

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

BISERICA LUI CRISTOS - AMBASADA CERULUI PE PĂMÂNT!
Încep
ând de joi, 12 septembrie, vom parcurge împreună o serie de mesaje
Începând
inspirate din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Invităm membr
membriiii
bisericii să citească cu atenție această epistolă și să participe, așteptând ca
Dumnezeu să lucreze, în inimile noastre și în Biserică.

