Anunturi
Cursul de cateheză, destinat celor care
doresc să se boteze dar și celor care doresc să
afle mai multe despre credința creștină, are
loc în sala de protocol a bisericii, în fiecare
duminică, de la ora 10:00.

Întâlnirile de tineret se vor relua marți, 12
ianuarie, de la ora 19:00.
Taloane contribuții lunare 2021: În
plicurile de contribuții lunare din holul
bisericii au fost introduse taloanele pentru
anul 2021: un talon general pentru lucrările
Bisericii Betel și un talon distinct pentru
construcția bisericii și grădiniței din
Moșnița Nouă. Taloanele aferente anului
2020 vor trebui retrase din plicuri de către
membrii bisericii. Dacă sunt membri care au
constatat că nu au plic, sunt rugați să ia
legătura cu fratele casiser Cotta Avram sau
cu pastorii.Mulțumim lui Dumnezeu pentru
onoarea de a fi părtași cu El la înaintarea
împărăției Sale și suntem încredințați că El
va răsplăti jertfa copiilor Săi.

Motive de
RUGĂCIUNE
Pentru ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea
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.
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
circumstanțe.
Pentru persoanele care se confruntă cu
probleme de sănătate precum și cu diferite
nevoi, ca Dumnezeu să se îndure de ele și să le
ofere alinare și speranță.
Pentru frați, surori și prieteni care din diferite
motive, nu pot fi împreună cu noi la adunare.
Domnul să-i binecuvânteze cu harul de a fi
închinători în duh și adevăr, acolo unde se
găsesc.
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PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

DUMINICĂ
11:00-12:15

18:00 - 19:15

Pentru lucrarea cu refugiații și persoanele fără
adăpost.

La multi ani!

Serviciu divin:
Închinare, cor, mesaj:
ALEXANDRU NEAGOE
“Sărbători care țin tot anul”
(Lev. 23:1-4; Col. 2:16-17)
Serviciu divin:
Închinare, cor, mesaj:
PETRU BULICA
“Răscumpărarea timpului
în vremuri rele”
(Efeseni 5:15-17)

MARTI
19:00 - 20:15

Întâlnire de tineret:
Închinare, mesaj:
IOAN BUGNĂRUG
“Adam și Eva: viața între
Rai și ruină”
(Geneza 2:18 - 3:24)

JOI
19:00 - 20:15

BISERICA CRESTINĂ BAPTISTĂ NR. 1 BETEL TIMISOARA
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Studiu biblic:
ALEXANDRU SALA
“Legământul cu Adam”
(Geneza 2:4–17)
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Salutul bisericii
pentru anul 2021
Purtaţi-vă sarcinile unii
altora, şi veţi împlini
astfel Legea lui Hristos.
Galateni 6:2

Observații contextuale/ exegetice.
1. Cine impune condițiile: Dumnezeu sau omul?

STUDIU BIBLIC

10 ianuarie

Legământul cu Adam (adamic)
Text: Geneza 2:4–17, Verset cheie: Geneza 2:16, 17

Primul lucru pe care îl observăm în contextul legământului adamic are de-a face cu suveranitatea lui
Dumnezeu. Este important să înțelegem asta, mai ales în contextul în care legământul adamic nu este unul
între două părți egale, ci între Dumnezeul suveran și om. Legământul adamic este impus de Dumnezeu de pe o
poziție de suveranitate față de om și față de întreaga creație. Nu este întâmplător că legământul adamic
intervine la sfârșitul procesului creației. Acest lucru înseamnă clar că Dumnezeu este Suveranul creator, iar
omul nu a participat cu nimic la creație, ci devine doar un administrator al ei. Atunci când vine momentul
legământului, Dumnezeu Își pune în evidență suveranitatea: a luat pe om, l-a așezat, s-o lucreze și s-o
păzească (Geneza 2:15). Toate aceste elemente conțin ideea că omul este într-o relație de subordonare față de
Creatorul care are un plan pentru viața lui. De fapt, suveranitatea lui Dumnezeu este prezentă în toate
legămintele pe care le face cu omul în diferite perioade ale istoriei, omul nefiind în postura de a negocia sau de a
impune ceva.
2. Ce este omul ca să te gândești la el?

Ideea centrală:
Relația dintre Dumnezeu și primii oameni s-a bazat în mod fundamental pe ascultarea față de Cuvântul lui
Dumnezeu și împlinirea poruncilor Lui. Legământul adamic este unul al faptelor, bazat pe cerințe și așteptări
concrete din partea lui Dumnezeu pentru oameni.
Scopul lecției: Să înțelegem valoarea ascultării față de Dumnezeu pentru a ne bucura de binecuvântările pe
care le promite în cadrul legământului cu El. În același timp, prin înțelegerea legământului, să descoperim
legătura directă dintre ascultare și binecuvântare, respectiv neascultare și blestem.
Introducere
Termenul legământ apare pentru prima dată în Scriptură în Geneza 6:18, atunci când Dumnezeu face
legământ cu Noe și casa lui pentru a-i izbăvi din pedeapsa pe care o pregătise pentru întreaga lume. Cu toate
acestea, legământul lui Dumnezeu cu Adam reprezintă primul legământ înregistrat pe paginile Scripturii,
chiar dacă termenul nu apare în textul biblic ci doar se subînțelege. (Acesta este și un motiv pentru care unii
teologi evită să considere relatarea responsabilităților primite de primul om în Eden drept legământ, dar și
pentru faptul că îi lipsesc anumite elemente care au definit legămintele tip dintre suzeran și vasal de mai târziu.
Totuși, nu credem că aceste omisiuni justifică renunțarea la denumirea de „legământ” atunci când vorbim
despre relația dintre Dumnezeu și om în Eden).
Acest legământ are loc imediat după momentul creației omului și finalizarea întregii creații. Într-un fel,
legământul adamic este o încununare a întregii creații și încredințarea acesteia spre administrare primilor
oameni. El apare în unele comentarii teologice ca un legământ în două părți: prima parte este înainte de
căderea în păcat (unii comentatori vorbind despre legământul edenic sau legământul creației), iar a doua parte
reprezintă ceea ce s-a întâmplat după căderea în păcat. În esență, legământul adamic reprezintă relația dintre
Dumnezeu și om imediat după momentul creației, în cadrul căruia se stabilesc termenii relației dintre
Dumnezeu și om - modul în care cele două părți se raportează una față de cealaltă.
De ce ar trebui să ne intereseze un legământ făcut la începitul istoriei cu primul om?
Unul din termenii cheie pe care trebuie să îi înțelegem pentru a desluși legământul adamic este adamah. Acesta
este folosit în istoria creației biblice atât cu sensul de umanitate, la general (Geneza 1:27), cât și cu sensul de
bărbat, la singular (Geneza 2:7). Asta ne duce cu gândul la ideea că legământul adamic nu este doar un
legământ al lui Dumnezeu cu un singur om, ci, în mod generic, cu întreaga umanitate. De aici și relevanța
acestei lecții de studiu biblic pentru noi, astăzi.

Un al doilea lucru demn de observat are de-a face cu procesul creației omului. Momentul/procesul creației
omului scoate în evidență poziția de vasalitate a acestuia față de Creator, dar ne ajută să înțelegem și de ce
Dumnezeu l-a ales pe om dintre toate viețuitoarele pământului să administreze creația. Mai întâi de toate,
Geneza 2:7 prezintă materialul din care este conceput omul. Spre deosebire de celelalte ființe din creație, omul
este întocmit personal de Dumnezeu, modelat din țărâna pământului, apoi primește suflare de viață. Ca și
ființă creată, omul este clar inferior lui Dumnezeu și nu poate avea pretenții de egalitate în cadrul
legământului. O chestiune interesantă o reprezintă faptul că omul este creat după chipul și asemănarea lui
Dumnezeu (Geneza 1:26, 27). Acest aspect ne aduce mai aproape de înțelegerea alegerii lui Dumnezeu cu
privire la parteneriatul cu omul pentru administrarea creației: omul este reprezentantul lui Dumnezeu în fața
întregii creații. Prin legământ omul primește autoritate asupra întregii creații. Tot ca parte din creația omului
este și abilitatea acestuia de a se înmulți: prin aceasta Dumnezeul omniprezent se pune în contrast cu omul
limitat. Pentru a avea posibilitatea administrării eficiente a creației omul trebuia să se înmulțească și să-și
extindă influența asupra creației.
3. Viața și moartea: la alegerea noastră?
Al treilea lucru important de observat are de-a face cu condițiile și consecințele legământului (Geneza 2:16, 17).
Legământul adamic este un legământ al faptelor. Adam trebuie să muncească, să asculte și să împlinească
porunca lui Dumnezeu pentru a se bucura de binecuvântare. Deși are la dispoziție întreaga creație, Adam
trebuia să respecte limitele trasate de Dumnezeu pentru a se bucura de dreptul său de administrator.
Consecințele directe ale legământului erau viața, în situația ascultării de porunca lui Dumnezeu, respectiv
moartea, în situația neascultării. Adam trebuie să asculte integral de porunca lui Dumnezeu pentru a rămâne
în viață; ascultarea parțială era echivalentă cu neascultarea și avea ca și consecință directă moartea. La
momentul acesta Dumnezeu nu include în legământ niciun fel de soluții pentru reabilitarea omului în
situația încălcării legământului, consecințele neascultării fiind finale. Mai târziu, prin neascultarea lui Adam
și încălcarea legământului, consecințele neascultării se răsfrâng asupra tuturor urmașilor lui Adam, până în
vremurile prezente (Romani 5:12–22). Atunci, ca urmare a călcării legământului, Dumnezeu oferă soluția
reabilitării prin sămânța femeii (Geneza 3:5), prima profeție mesianică care s-a împlinit în Isus Hristos, Capul
noii umanități.
Legământul adamic, după cum se observă, presupune recunoașterea suveranității lui Dumnezeu asupra
întregii creații, așezarea omului sub autoritatea lui Dumnezeu și administrator al creației, dar și păzirea cu
strictețe a poruncii lui Dumnezeu. În legământul adamic predomină accentul faptelor, acestea determinând
consecințele bune sau rele pe care omul le experimentează în relație cu Dumnezeu. Este un legământ pe care
omul l-a călcat, făcând necesare alte inițiative ale lui Dumnezeu de a se raporta la omul căzut și a-l readuce
într-o relație plăcută cu Sine.

