ANUNTURI
,
Botezul Domnului. Cu ocazia sărbătorii
Botezului Domnului, biserica se va
întruni la închinare, luni 6 ianuarie, ora
19.00.
Săptămâna de rugăciune se va
desfășura în perioada 5 - 12 ianuarie, cu
excepţia zilei de sâmbătă, 11 ianuarie.
Tematica o puteţi găsi într-un format
special, la standul din holul bisericii.
Calendar studiu biblic 2020. Începând
cu 12 ianuarie veţi putea achiziţiona
calendarul de studiu biblic pentru anul
2020. Acesta apare în trei formate și
anume: pentru Biblie (conţine lecţiile
duminicale), de perete (conţine și
temele de studiu biblic) precum și
manual de studiu (conţine lecţiile de
studiu biblic pe primele șase luni,
ianuarie - iunie).
Ședinţă comitet (prezbiteri și diaconi)
& audieri candidaţi botez - luni 13
ianuarie, ora 19.00.
Întâlnirile tinerilor se reiau marţi, 14
ianuarie, ora 19.00.
Botez nou testamental - duminică, 26
ianuarie, în cadrul serviciului divin de
dimineaţă. Candidaţii la botez sunt
rugaţi să participe la cursul de cateheză
care se desfășoară în fiecare duminică,
de la ora 9:00.

Motive de
RUGĂCIUNE
2020. Dumnezeu să ne dea înţelepciunea
de a profita din plin de acest nou an în
ceea ce privește apropierea de El, de
Cuvânt, de slujire și de cei dragi. Să
iertăm, să dăruim, să iubim și toate
acestea, în numele Celui care le-a făcut
deja pentru noi.

Botezul
Domnului

Pentru pace în lume și în sufletele
noastre. Dumnezeu să reverse pacea Sa,
atât în această lume plină de conflicte,
cât și în interiorul nostru și să-I rămânem
credincioși în orice circumstanţe.
Pentru trăirea noastră ca și copii ai lui
Dumnezeu. Să ne rugăm Domnului să ne
dea înţelepciune pentru a dovedi prin
trăirea noastră, că numai El poate da
pace, bucurie și speranţă.
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 Domnului
Isus, iubind ascultarea de Dumnezeu,
rugăciunea și Cuvântul Său, dar și trăirea
plină de dragoste faţă de semeni.
Pentru ca Dumnezeu să ne ajute să fim
oameni purtători și propovăduitori de
vești bune, în fiecare zi a anului 2020.
Pentru toţi cei care au fost musafirii
bisericii noastre de Sărbători. Fie ca
Domnul Isus să-i binecuvânteze cu
lumina Sa iar pe noi să ne ajute să fim
lumină pentru ei.
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LA MULŢI
ANI
membrilor bisericii noastre
care își vor sărbători ziua de
naștere în săptămâna care
urmează:
Dragomir Carmen
Iacob Felician
Ignat Gheorghe
Miclea Daniel
Miheţ Didina
Niculescu Emanuel-Claudius

Rugăciune - Laviniu Vidican
Studiu biblic - Gabriel Berce
Serviciu divin:
Cor
Predică - pastor Petru Bulica
Cina Domnului

18:00-20:00

Serviciu divin:
Cor
Predică - pastor Ioan Bugnărug

Ogrăzeanu-Nagy Irenke Adina
Olteanu Daniela Rodica
Oprea Antonela Carmen
Sfera Ovidiu
Sohoreanu Elena
Șopţ Florica
Spînu Elena
Tole Ioan
Vas Francisc
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DUMINICĂ
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-12:30

Vujdea Ioan

LUNI
19:00-20:30

Serviciu divin special: Botezul Domnului
Cor
Predică - pastor Alexandru Neagoe

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE: 5 -12 ianuarie, ora 19

STUDIU BIBLIC
pentru astăzi

ELOHIM - DUMNEZEUL CREATOR
Geneza 1:1-5, Ioan 1:3
IDEEA CENTRALĂ: Relatarea primei zile din istoria creaţiei prezintă câteva dintre trăsăturile cele mai
importante ale Dumnezeului Creator (Elohim).
SCOPUL LECŢIEI: Să ne ajute să Îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeul Creator, pentru ca astfel să ne
putem raporta corect la El și la întreaga sa creaţie.
Primul nume al lui Dumnezeu, regăsit pe paginile Sfintei Scripturi, este acela de Elohim. În limba ebraică,
în care a fost scris Vechiul Testament, acest nume are forma gramaticală de substantantiv propriu plural,
deși el este folosit în textul biblic ca singular. Faptul acesta reprezintă o aluzie grăitoare la modul în care
Dumnezeul Bibliei avea să se reveleze pe Sine: un singur Dumnezeu, în mai multe Persoane.
1. Un Dumnezeu care creează din nimic
Cel dintâi lucru pe care îl aflăm despre Dumnezeu în cartea Geneza este că El „a făcut cerurile și
pământul” (1:1). Verbul ebraic folosit aici („barah”) are sensul de „a crea din nimic” (ex nihilo). Și noi
oamenii suntem înzestraţi cu capacitatea de a crea, însă noi creăm ceva din altceva ce deja există.
Dumnezul creator este singurul care are capacitatea de a crea ceva din nimic.
2. Un Dumnezeu care stăpâneşte chiar şi peste haos
Relatarea primei zile a creaţiei continuă cu o descriere a pământului ca fiind „pustiu și gol” (1:2a). Această
imagine sumbră a pământului este apoi accentuată prin cuvintele următoare: „peste faţa adâncului de
ape era întuneric” (1:2b). În literatura evreiască (mai ales în cea apocaliptică) „adâncul de ape” era
adesea un simbol al răului, dezordinii și haosului, iar lucrul acesta este cu atât mai pregnant cu cât ni se
spune că peste acest adânc de ape era întuneric. Totuși, aflăm imediat că peste această întindere de ape
se mișca Duhul lui Dumnezeu (1:2c), ca semn al stâpânirii Dumnezeului Creator chiar și peste acest haos.
Prima zi a creaţiei, ziua în care a fost creată lumina, aduce și pentru noi la lumină un adevăr valoros:
Dumnezeul nostru este stăpân chiar și peste haos! Nu răul, nu nedreptatea, nu minciuna, nu înșelătoria
vor avea ultimul cuvânt, ci Elohim, Dumnezeul Creator!
3. Un Dumnezeu care vorbeşte (1:3)
Versetul următor ni-L prezintă pe Dumnezeul Creator ca fiind Unul care vorbește: El „a zis” (1:3). De la
Geneza la Apocalipsa, Dumnezeul Scripturii este un Dumnezeu care vorbește. Când îţi vorbește El nu ai
cum să nu știi cine este Cel ce vorbește. Știi că este El pentru că atunci când vorbește El se face lumină – la
fel ca în prima zi de creaţie. Când vorbește El se face lumină în viaţă, se face lumină în familie, se face
lumină în societate. Dacă nu ţi-a vorbit încă, poţi face un singur lucru: să Îi ceri să îţi vorbească și ţie, așa
cum a făcut-o cu milioane de alţi oameni. Dacă nu îţi mai vorbeşte ca altădată, întreabă-te dacă nu cumva
ţi-ai plecat prea mult urechea spre alte glasuri și ai ajuns să nu mai distingi glasul Său. Iar dacă îţi vorbește,

4. Un Dumnezeu care vede şi atunci când nu e nimeni să vadă
Una dintre expresiile repetate frecvent în istoria creaţiei este aceea că „Dumnezeu a văzut” (1:4a). Lucrul
acesta este semnificativ, cel puţin pentru primele patru zile ale creaţiei, întrucât în toată vremea aceasta
nu era pe pământ nici o vieţuitoare care să poată privi creaţia lui Dumnezeu. Vieţuitoarele apar doar în
zilele cinci și șase. Dumnezeul Creator este însă Cel care vede chiar și atunci când nu este nimeni altcineva
să vadă. El vede păcatul chiar și când nimeni nu îl vede. Tocmai de aceea judecata Sa „se va face cu privire la
tot ce este ascuns” (Ecl. 12:14), pentru că ochiul Său vede și ceea ce nu văd alţi ochi. În același timp, El vede
curăţia și integritatea când, ca și în cazul lui Zaharia, nu e nimeni să le vadă (2 Cron. 24:2). El vede și slujirea
acelor membri ai Bisericii Sale, care slujesc cu credincioșie fără ca cineva vreodată să observe. El vede
calitatea muncii noastre chiar și când șefii sau angajatorii nu sunt acolo să o evalueze (Efes. 6:5-7).
5. Un Dumnezeu care delimitează şi separă
Versetul 4 continuă spunând că „Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric”. Observăm aici un Dumnezeu
care delimitează, care stabilește margini și graniţe – la fel cum o face atunci când desparte „apele de ape”
(1:6), uscatul de pământ (1:9), ziua de noapte (1:14).
6. Un Dumnezeu care dă nume
Dumnezeul Creator mai este apoi prezentat ca Unul care dă (atribuie) nume. El numește lumina zi și
întunericul noapte (v. 5), iar numele pe care îl stabilește Dumnezeu, acela rămâne. Numele are de a face cu
identitatea, adică arată ce anume este un anumit lucru sau cine este persoana respectivă. Numele care
contează cu adevărat este cel pe care îl dă (sau îl „crează”) Dumnezeu. Încă din cele mai vechi timpuri,
oamenii s-au străduit adesea să își creeze ei înșiși un nume – așa cum și-au propus să o facă la turnul Babel
(Gen. 11:4) și așa cum o fac și astăzi (prin CV-uri, cariere, imagini, relaţii etc.). Din păcate, însă, tot ca la Babel,
numele pe care oamnii și-l construiesc singuri sfârșește adesea în eșec.
Aplicaţii practice
Credinţa în Dumnezeul Creator este esenţială în orice perioadă din viaţă, dar poate cu atât mai mult la
începutul unui an:
- Istoria creaţiei ne amintește că Dumnezeul în care ne-am pus încrederea este Cel care a creat lumea din
nimic, Cel care și-a hrănit poporul în pustie patruzeci de ani, Cel care și-a ţinut Fiul în viaţă, fără mâncare,
patruzeci de zile. Acest Dumnezeu are soluţii și pentru limitările și neajunsurile noastre!
- Ne bucurăm să știm că indiferent cât haos, suferinţă sau nedreptate ar fi să experimentăm, El rămâne
stăpân și este în controlul tuturor lucrurilor.
- Stăm în prezenţa unui Dumnezeu care este bucuros să ne vorbească – pentru prima dată sau încă o dată –
atâta vreme cât noi suntem gata să luam aminte și să împlinim ceea ce ne cere El.
- Suntem bucoși, dar și responsabilizaţi, atunci când știm că Dumnezeul nostru vede chiar și ceea ce
oamenii nu văd.
- Chiar dacă uneori Dumnezeu pare să nu intervină în folosul copiilor Săi, știm că va veni un seceriș, în care
grâul va fi despărţit definitiv de neghină.
- Deși numele credincioșilor este adesea desconsiderat sau chiar luat în derâdere, ne bucurăm să știm că
purtăm numele de familie al lui Dumnezeu!
Întrebări pentru discuţii
1. Care sunt lucrurile pentru care ne îngrijorăm cel mai adesea și ce implicaţii are pentru noi faptul că
Dumnezeul nostru poate crea din nimic?
2. În ce fel s-ar putea folosi Dumnezeu de noi pentru a aduce ordine în haosul din jurul nostru?
3. Care sunt câteva dintre motivele pentru care nu auzim uneori glasul Dumnezeului nostru?
4. Ce am putea face pentru a ne aminti mai des că Dumnezeu ne vede, chiar dacă nu ne văd alţii?
5. Cum am putea lupta pentru a separa lumina de întuneric în trăirea, vorbirea sau gândirea noastră?
6. Ce anume ar trebui să schimbăm dacă numele de copii ai lui Dumnezeu este cu adevărat mai important
pentru noi decât numele pe care ni-l dau alţii sau ni-l construim singuri?
Pastor
Alexandru Neagoe

