
Dumnezeu azi? 
Un studiu biblic al Bisericii Aletheia din Timișoara cu privire la creștinul evanghelic în 

perioada pandemei și post COVID-19. În ce mod ne călăuzește lumina divină în această 
periodă? Care sunt principiile biblice cu aplicație practică la modul în care ne raportăm la 

viață și la moarte, la familie, muncă și societate? Veniți cu noi în perioada iunie-august 
pentru a învăța împreună și a crește tot mai mult în asemănarea cu Cristos pentru a fi 

lumină acolo unde Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare dintre noi. 


Program de citire a Bibliei complementar studiului biblic Dumnezeu azi?


Duminică: Geneza cap.1 Luni: Geneza cap.3 Marți: Psalmul 97 Miercuri: Psalmul 99 


Joi: Apocalipsa cap.4 Vineri: Coloseni cap.1 Sâmbătă: Apocalipsa cap.5 


Lecția 1 Dumnezeu suveran peste omenire  
	 La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. (Gen 1:1)


La începutul mileniului al treilea societatea omenească se înstrăinează voit de 
recunoașterea Celui care este Creator și Planificator a toate, Dumnezeul Sfintelor 
Scripturi. Datorită acestei mentalități înrădăcinate în gândirea actuală, considerăm 
necesar să vă oferim acest studiu biblic care să ne ajute să ne înrădăcinăm în adevărul 
Sfintelor Scripturi, dobândind astfel o minte înțeleaptă pentru o trăire autentic creștină.  


Chiar și într-o vreme ca zilele de astăzi când pandemia răvășește vieți și planuri 
Dumnezeu rămâne în control incontestabil. 


1. Gen 1:31 Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune. 

La finalul celor șase zile ale creației putem vedea bunătatea, intenția și parcursul 
bun pe care Dumnezeu l-a intenționat pentru om ca și cunună a creațiunii. Din 
păcate, prin neascultarea primului om, răul intră în lume și consecințele lui le 
resimțim până astăzi. 


• Te simți vinovat alături de Adam pentru starea de lucruri în care ne aflăm? 

• Cum recunoști consecințele îndepărtării noastre voluntare de Dumnezeu?

• Ia-ți câteva minute și meditează la gravitatea păcatului neascultării și încearcă să-ți 

amintești 2 versete care subliniază această stare.


2. Efes. 1:4-5 …întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și 
neprihăniți înaintea lui. În iubire el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus 
Cristos, după planul binevoitor al voinței sale… 


Căderea omului în păcat este rezolvată în planul lui Dumnezeu prin întruparea, 
moartea pe cruce și învierea Fiului Său. Iubirea Lui atotcuprinzătoare nu este doar 
o rezolvare juridică, ci readucerea omului prin înfiere și sfințire în familia Sa. 


• Meditează la locul tău în planul de salvare a lui Dumnezeu. Mulțumește-i în rugăciune 
pentru victoria planului Său pentru mântuirea ta. 


• Umple inima ta de recunoștință și mulțumire pentru locul tău în familia Sa. 

• Roagă-l pe Dumnezeu Duhul Sfânt să te călăuzească zilnic către sfințenie.   




3. Fapte 17:30-31: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință şi poruncește 
acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în 
care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi 
despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din 
morţi…   


Nebunia păcatului este negarea lui Dumnezeu și a dragostei Sale iar soluția 
pocăinței este procesul recunoașterii vinovăției față de legea și bunătatea  Sa și ne 
cheamă să participăm activ în planul Său de mântuire prin răspunsul la porunca 
pocăinței.  


• Păcatul este întunericul neascultării. Doar umblarea în lumină (1 Ioan 1:7) te conduce 
la mărturisirea păcatului înaintea lui Dumnezeu. În rugăciune adu înaintea Lui zilnic 
toate lucrurile care-ți apasă conștiința. 


• Sfintele Scripturi ne poruncesc să ne mărturisim păcatele unii altora. Găsește un 
duhovnic, frate sau soră în Cristos, cu care să vă rugați împreună pentru mărturisirea 
și iertarea păcatelor. 


• Bisericile de casă și adunările de rugăciune sunt locuri ale iertării și creșterii către 
sfințenia lui Dumnezeu. Integrează-te cât mai curând într-o biserică de casă și 
participă consecvent la viața ei. 


4. Matei 7:21 Nu oricine îmi zice „Doamne! Doamne!” va intra în împărăția 
cerurilor, ci acela care împlinește voința Tatălui meu, care este în ceruri. (VBRC2013) 
	 O religie aparentă și formală nu înseamnă umblare cu Cristos. Împărăția lui 
Dumnezeu se întemeiază prin faptele credinței și iubirea față de aproapele ca împlinire a 
voii Sale. 

• Trăirea ta zilnică afirmă sau infirmă apartenența ta la Împărăție?

• Gândește-te la căi concrete prin care poți manifesta și lărgi Împărăția Sa. Cere-i 

Duhului Sfânt să te lumineze în această direcție. 

• Biserica locală este expresia fizică a Împărăției promise. Fii parte activă alături de 

ceilalți credincioși în închinare, bucurie și proclamarea suveranității lui Dumnezeu. 


De aceea,  
întrucât primim o Împărăție care nu poate fi clătinată,  

să mulțumim și să ne închinăm lui Dumnezeu  
într-un mod care-I este plăcut, cu reverență și frică,   
pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. 


(Evrei 12:28-29, NTR)


