
 

Studiu Biblic, Trim. III, 2016 – Rolul bisericii în societate 

Rezumatul Studiului 1 - Reaşezarea tuturor lucrurilor 
 
A IMAGINEA LUI DUMNEZEU. 
 Omul nu a fost creat egal cu Dumnezeu, ci «după asemănarea Lui». Aceasta implică 

faptul că în orice aspect, omul Îl reflecta pe Creator. 
— Spiritual  Deuteronom 6:5 = Inima  1 Tesaloniceni 5:23 = 
— 

Duhul 
Intelectual Deuteronom 6:5 = Sufletul 1 Tesaloniceni 5:23 = 

— 
Sufletul 

Fizic  Deuteronom 6:5 = Puterea 1 Tesaloniceni 5:23 = 
 Dumnezeu este Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt (trei persoane în una). Omul a fost creat ‘Ish 

(bărbat) şi ‘Ishsah (femeie), dar au fost un singur : Adám (Geneza 5:2; 2:23-24). 

Trupul 

B CĂDEREA ŞI CONSECINŢELE SALE. 
 Geneza 3:7. Şi-au văzut goliciunea şi au vrut să rezolve această problema fără a se 

consulta cu Dumnezeu. 
 Geneza 3:8-10. S-au ascuns pentru că s-au temut să se întâlnească cu Creatorul lor. 
 Geneza 3:12-13. Au dat vina pe celălalt (şi indirect, chiar pe Dumnezeu). 
 Geneza 3:16. Femeia va naşte cu durere; au avut loc schimbări în relaţia cuplului. 
 Geneza 3:17-19. Natura s-a schimbat; omul va lucra din greu şi cu durere, iar, în final, 

va muri. 
C VRĂJMĂŞIE ŞI ISPĂŞIRE. 
 Păcatul a adus vrăjmăşie între Dumnezeu şi Om. Dar Dumnezeu a îndreptat această 

vrăjmăşie asupra lui Satana şi a deschis o cale de scăpare pentru om: ispăşirea. 
 Isus, la cruce, a ispăşit (a plătit pentru) păcatul fiecărei fiinţe umane. Acesta a fost 

planul pregătit de Dumnezeu pentru a restaura ceea ce păcatul a distrus. 
 Isus a primit pedeapsa pe care o merităm noi, păcătoşii. Cerinţele legii au fost 

îndeplinite şi, prin mărturisire şi pocăinţă, păcatul omului este iertat. 1 Ioan 1:9. 
D RESTAURAREA PRIN ISUS. 
 Pentru a restaura imaginea lui Dumnezeu, Hristos trebuie să ia «chip» în noi (Galateni 

4:19). Cu toate că această restaurare va fi completă doar la cea de-a doua venire, 
acum putem fi transformaţi puţin cu puţin după chipul Său. 2 Corinteni 3:18. 

E ROLUL RESTAURATOR AL BISERICII. 
 Prin cunoaşterea sa anticipată, Dumnezeu ne-a ales să fim iertaţi şi restauraţi. În 

acest fel, primim de la Isus «viaţă din belşug» (Ioan 10:10). 
 Asemenea prietenilor omului paralizat care a fost coborât prin tavan (Marcu 2:1-12), 

biserica este chemată să colaboreze cu Hristos în a-i motiva pe oameni să accepte ca 
în ei să fie restaurat chipul lui Dumnezeu – la nivel fizic, mintal şi spiritual. 


