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11:00-12:30   Serviciu divin: 

  Închinare, cor

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  Evanghelia pe care ți-o

10:00-10:55 Studiu biblic

DUMINICĂ 

  Mesaj: Petru Bulica

JOI 

  Îndrăzniți, Eu sunt; nu vă 

  temeți (Matei 14:27)

  predici ție ( Psalm 42)

17:00 - 18:30 Serviciu divin:

  Țara de Sus 

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Închinare, c or

  (Exod 33:1-6; 12-17)

  Cum să sălătorim înpre

  Închinare

  Mesaj: Valentin Giurici

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

2022. 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 tinerii bisericii, împreună cu fr. 

pastor Alex Neagoe, care în acest weekend 

sunt într-o tabără de schi, ca Dumnezeu să 

îi protejeze și să îi ajute să folosească acest 

timp nu doar pentru înviorare fizică ci și 

spirituală.

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 ne ajute să-I 

rămânem credincioși.

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.
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ÎN CURÂND, LA STANDUL DE CĂRŢI!
 Calendare & manual studiu biblic 2022

12 LEI 7 LEI 1,5 LEI

SALUTUL BISERICII 

PENTRU ANUL 2022

“... voi dar întăriţi-vă şi nu lăsaţi 

să vă slăbească mâinile, căci faptele 

voastre vor avea o răsplată.”
2 Cronici 15:7

Cursul de cateheză se adresează tuturor 

celor care au luat hotărârea de a se boteza, 

precum și celor care vor să afle mai multe 

despre credința creștină și se desfășoară în 

fiecare duminică, de la ora 10:00.

Serile de tineret se vor relua începând de 

marți, 18 ianuarie, de la ora 19:00.

Marcu Veronel

Neagoie Sorin

Gliția Ioan

Dumitrescu Cezar

Hadți-Pop Monica

Ignat Gheorghe

Nicolescu Emanuel

Eva Dorina

Belu-Borozan Veta

Stanoievici Viorica

Sohoreanu Elena

Șușan Corina

Ogrăzeanu-Nagy Adina

Scărlatescu Andrei

Sfera Ovidiu

Pobega Giorgiana



STUDIU BIBLIC 

Caracterul neschimbabil al lui Dumnezeu

9 ianuarie

Text: Psalm 102:1–28, Maleahi 3:6

– dincolo de toate aceste elemente, autorul sesizează mânia și judecata lui Dumnezeu car10). 

– fragilitatea vieții umane este accentuată de scurtimea ei. Realitatea aceasta a scurtimii vieții apare ca un 
refren de-a lungul psalmului: „Căci zilele mele pier ca fumul” (v.3); „Zilele mele sunt ca o umbră gata să treacă 
și mă usuc ca iarba” (v.�11); „El mi-a frânt puterea în drum și mi-a scurtat zilele” (v.23). Acest psalm are ecouri în 
multe alte pasaje biblice, dintre care amintim Psalmul 90, dar și cartea lui Iov. 

– fragilitatea trupului: „oasele îmi ard ca un tăciune” (v.3); „inima îmi este lovită și se usucă întocmai ca iarba.” 
(v.4a); „mi se lipesc oasele de carne” (v.5b). 

Cum prezintă alte texte din Scriptură caracterul neschimbător al lui Dumnezeu?

– fragilitatea emoțională: „așa de mari îmi sunt gemetele […] (v.5a); „nu mai pot dormi și sunt ca pasărea 
singuratică pe un acoperiș” (v.7); „îmi amestec lacrimile cu băutura” (v.9b).

În al doilea rând, psalmistul ne vorbește despre veșnicia și caracterul neschimbător al lui Dumnezeu. Astfel, 
există în Psalmul 102 un punct de cotitură, evidențiat prin cuvântul „dar” care pune în contrast ceea s-a spus 
înainte cu ceea ce urmează. Mai precis, fragilitatea și scurtimea vieții umane este pusă în contrast cu veșnicia și 
statornicia lui Dumnezeu care nu se schimbă. „Dar Tu Doamne Împărățești pe vecie și pomenirea Ta ține din 
neam în neam” (v.12). Veșnicia și caracterul neschimbător al lui Dumnezeu sunt postulate cel mai clar în 
pasajul final al psalmului. Dacă zilele omului „sunt ca o umbră gata să treacă” (v.11a), anii lui Dumnezeu „țin 
veșnic” (v.24b). Chiar și cerurile și pământul, oricât de tari și stabile ar părea, se vor învechi ca o haină care se 
rupe, se degradează și, în cele din urmă, trebuie schimbată: „toate se vor învechi ca o haină; le vei schimba ca pe 
un veșmânt și se vor schimba” (vv.25 și 26). În contrast cu toate acestea, Dumnezeu nu va trece și nici nu Se va 
schimba. El va rămâne mereu același: „Dar Tu rămâi Același și ani Tăi nu se vor schimba” (v.26).

Caracterul neschimbător al lui Dumnezeu, sau imuabilitatea este afirmată adeseori pe paginile Scripturii. Pe 
lângă textul amintit deja din Psalmul 102 și cel din Maleahi, am mai putea aminti frumoasa afirmație din Iacov 
care ne vorbește despre „Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 1:17b). La 
acestea se adaugă, bineînțeles și Evrei 13:8, care atribuie această însușire Domnului Isus Hristos: „Isus Hristos 
este același ieri și azi și în veci!” După cum se poate observa în definiția de mai sus, imuabilitatea lui 
Dumnezeu înseamnă că El este neschimbător în caracterul lui. Dumnezeu nu va fi sfânt o perioadă, după care 
Își va abandona sfințenia. Dumnezeu nu va fi dragoste doar pentru o vreme limitată, cu riscul ca după o vreme 
să avem de-a face cu un Dumnezeu lipsit de iubire. Caracterul lui rămâne neschimbat peste veacuri. Mai mult, 
planurile lui Dumnezeu nu suferă nicio modificare. Adeseori oamenii fac planuri, dar nu reușesc să le ducă la 
bun sfârșit din cauza lipsei resurselor sau din pricina unor factori necunoscuți cate nu au fost luați în 
considerare. Dumnezeu este însă atotputernic și omniscient. Atunci când medităm la imuabilitatea lui 
Dumnezeu, realizăm că aceasta este presupusă de faptul că Dumnezeu este perfect. 

– prezența amenințătoare a vrăjmașilor: „în fiecare zi mă batjocoresc vrăjmașii mei și potrivnicii mei jură pe 
mine în mânia lor” (v.8). 

Cum prezintă Psalmul 102 caracterul neschimbător al lui Dumnezeu?

Psalmul 102 ne prezintă într-un mod glorios caracterul neschimbător al lui Dumnezeu, dar îl pune în lumina 
fragilității și precarității condiției umane pe care o prezintă mai întâi. În primul rând, psalmistul ne vorbește 
despre fragilitatea condiției umane. În ce constă această fragilitate?

Orice formă de schimbare înseamnă schimbare în bine sau în rău, înseamnă progres sau regres. Aceasta este 
însă imposibil în ceea ce Îl privește pe Dumnezeu. Schimbarea Sa în rău sau în ceva inferior este de 
neconceput. În același fel, Dumnezeu nu poate deveni mai bun sau mai mare, pentru că El a fost, este și 
rămâne desăvârșit. Spre deosebire de Dumnezeul nostru, noi, oamenii, fiind păcătoși și limitați, suntem 
schimbători; ne străduim să devenim mai buni sau, dimpotrivă, devenim mai răi.

Care sunt implicațiile practice ale imuabilității lui Dumnezeu?

În primul rând, imuabilitatea divină înseamnă mângâiere și siguranță. Una dintre nevoile noastre este acea de 
stabilitate, de statornicie. Ne dorim în viață realități pe care să ne putem baza în mod constant. Cu toate 
acestea, lucrurile de care ne-am legat viața ne trădează adeseori încrederea pentru că se degradează, se 
schimbă, dispar sau pier. Într-o lume fragilă și schimbătoare există o singură Realitate care nu se schimbă: 
Dumnezeu! Tocmai aceasta este certitudinea pe care se bazează autorul Psalmului 102. În timp ce viața sa 
trecătoare i se scurge printre degete, iar cetatea Sionului se află în ruine, singura mângâiere este ridicarea 
privirii în sus, înspre Acela, „ai cărui ani țin veșnic și care rămâne mereu Același.” Tocmai pentru că Dumnezeu 
este neschimbător, una dintre imaginile folosite cel mai des pentru a descrie caracterul său este „Stânca” (vezi, 
de pildă, Psalmul 18). Trăim vremuri ciudate, în care starea societății se schimbă de la o zi la alta. În astfel de 
vremuri, folosind metafora din Evrei 6:19–20, trebuie să învățăm să ne aruncăm ancora, în mod paradoxal, în 
sus, înspre tronul Dumnezeului neschimbător. Dragostea Sa este aceeași, iar planurile Sale de a ne duce în 
slavă au rămas neschimbate. Dumnezeul nostru minunat și glorios Se folosește de această lume nestatornică 
și schimbătoare, pentru împlinirea planurilor Sale veșnice și neschimbătoare. În al doilea rând, imuabilitatea 
lui Dumnezeu ar trebui să însemne pentru noi avertizare și pocăință. Pentru omul păcătos, doctrina 
imuabilității lui Dumnezeu ar trebui să se constituie ca un avertisment. Dumnezeu nu a schimbat calea 
mântuirii. Mântuirea a fost, este și va fi posibilă doar prin Domnul Isus Hristos, iar aceasta ar trebui să îi 
motiveze pe oameni să se întoarcă la El. Nici caracterul lui Dumnezeu și, implicit, chemarea Sa la sfințenie, 
bazată pe acest caracter, nu s-au schimbat. Dacă Dumnezeu nu Se poate schimba, însă noi suntem chemați la 
schimbare, iar schimbarea aceasta poartă numele de pocăință și sfințire. Dumnezeu nu Își va schimba 
chemarea la sfințenie, pentru a Se adapta standardelor noastre, tocmai de aceea, ar trebui să ne schimbăm noi, 
prin pocăință și prin umblare sub călăuzirea și puterea Duhului Sfânt. 

Două exemple clasice sunt Geneza 6:6 („I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și S-a mâhnit în 
inima Lui.”) și Iona 3:10b („Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să li-l facă și nu l-a făcut.”) 
Spațiul restrâns al acestui studiu nu ne îngăduie decât câteva observații sumare.  Primul caz, „i-a părut rău 
Domnului”. Biblia folosește expresii specifice trăirilor umane pentru a exprima atitudinea sfântă a lui 
Dumnezeu față de păcatul omului. În sfințenia Lui, Dumnezeu nu poate accepta păcatul omului. Nici în acest 
caz și nici în alte situații similare, chiar dacă sunt folosite expresii specifice emoțiilor umane, textul biblic nu 
lasă loc pentru a ne putea imagina că dacă Dumnezeu ar lua creația de la capăt ar proceda diferit. Dimpotrivă, 
imaginea generală ne arată că falimentele și necredincioșia omului nu vor împiedica derularea planurilor 
neschimbătoare ale lui Dumnezeu și nu Îi vor știrbi gloria. În cazul celui de-al doilea text citat și al altor texte 
asemănătoare avem de-a face cu descrierea modului în care Dumnezeu se raportează la o anumită situație la 
momentul respectiv. Întotdeauna Dumnezeu a privit cu plăcere la lucrurile sfinte și a privit cu dezgust la 
lucrurile necurate. Aceasta este o trasătură veșnică a lui Dumnezeu. Faptul că Biblia descrie diferit reacția lui 
Dumnezeu într-un moment sau într-altul nu înseamnă că El Se schimbă în Ființa Lui, ci că întotdeauna 
Dumnezeu răspunde diferit, la situații diferite. În esență mesajul transmis de Dumnezeu pentru cei din 
Ninive „încă patruzeci de zile și Ninive va fi nimicită” (Iona 3:4) este o invitație la pocăință pentru a beneficia 
de iertarea Lui. Cu alte cuvinte, păcatul așază omul sub mânia și pedeapsa lui Dumnezeu, iar pocăința și 
ascultarea, sub iertarea și binecuvântarea Lui: acestea sunt trăsături veșnice și neschimbătoare ale lui 
Dumnezeu. Posibilitatea ca atitudinea celor din Ninive să se schimbe nu este explicită în mesajul lui Iona, 
consemnat în Scripturi, dar este implicită: pocăința poate schimba soarta cetății. Faptul că Dumnezeu va 
acționa diferit (îi va cruța), în lumina unei situații diferite (pocăința lor sinceră) demonstrează clar faptul că 
atributele lui Dumnezeu sunt neschimbătoare. Schimbarea apare la oameni și atitudinea lor îi așează sub 
mânia sau binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeul neschimbător în caracterul Său rămâne credincios și îi 
primește întotdeauna pe cei ce se pocăiesc, iar faptul acesta a oferit nu doar ninivenilor, ci ne oferă și nouă 
certitudinea faptului că suntem primiți și acceptați.

Cum interpretăm anumite pasaje problematice legate de imuabilitatea divină? 
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