CALENDAR DE CITIRE A BIBLIEI
28.08
29.08
30.08
31.08
01.09
02.09
03.09

2 Împărați 1-2
2 Împărați 3
2 Împărați 4
2 Împărați 5
2 Împărați 6
2 Împărați 7
2 Împărați 8

Ieremia 50
Ieremia 51
Ieremia 52
Plângerile lui Ieremia 1
Plângerile lui Ieremia 2
Plângerile lui Ieremia 3
Plângerile lui Ieremia 4

1 Corinteni 10
1 Corinteni 11
1 Corinteni 12-13
1 Corinteni 14
1 Corinteni 15
1 Corinteni 16
2 Corinteni 1-2

STUDI U BIBLIC
pe ntru as tăz i

Pericolul dorinţei de a fi ca toate celelalte națiuni
1 Samuel 8:1-21, Samuel 8:19,20
Ideea centrală: Poporul Israel doreşte să se asemene cu celelalte popoare şi cere un împărat. Cu
ţele acestei schimb
toate că Dumnezeu îl avertizează cu privire la consecin
ări, poporul se
consecinţele
schimbări,
ţânează şi este gata să plătească pre
ţul neascult
încăpă
ării.
încăpăţânează
preţul
neascultării.
ţia istoric
ţarea la teocraţie şi să
Scopul lecției: Să identificăm situa
situaţia
istoricăă şi morală care a dus la renun
renunţarea
analizăm consecințele dramatice ale acestui fapt.
ţii contextuale și exegetice:
Explica
Explicaţii
Capitolul 8 din 1 Samuel constituie un punct de cotitur
cotiturăă în istoria poporului Israel marcând
ţia de la teocraţie la monarhie. Pân
tranzi
tranziţia
Pânăă în acest moment națiunea Israel a depins de
Dumnezeu care ridica judecători pentru conducerea țării. Acum însă locuitorii Israelului doresc
un împărat.
1.Situația în Israel (8:1-3)
2. Vocea poporului (8:4-6)
ţa cererii (8:7-9)
3. Indecen
Indecenţa
4. Avertizarea divin
ă (8:10-20)
divină
5. Concesia divină (8:21-22)
Concluzie:
Poporul Israel a avut greşita impresie că sub o conducere teocratică le lipsea ceva. A avut o
ţă pentru lucrurile văzute şi fireşti în defavoarea celor nevăzute şi duhovniceşti. De
preferin
preferinţă
asemenea, a dat dovadă de lipsă de discernământ cu privire la pericolele monarhiei, şi în cele din
urmă s-a dezis de misiunea lui divină de a fi un popor sfânt condus direct de Dumnezeu.
Începutul monarhiei a însemnat o schimbare enormă în felul în care Israel era organizat şi
guvernat. A aruncat o umbră lungă şi tristă peste istoria poporului lui Dumnezeu. Trei sute
ţie: “Ţi-am dat
de ani mai târziu Dumnezeu urma să scrie un epitaf pentru această institu
instituţie:
un împ
ărat în mânia Mea, şi ţi-l iau în urgia Mea!” (Osea 13:11)
împărat

Aplicaţii şi sugestii practice:
1. Păzeşte-te de lăcomie! (Luca 12:15) Dragostea de bani duce la ruină materială şi spirituală.
Dacă lucrul acesta s-a întâmplat în cazul judecătorilor, apostolilor şi altor slujitori
ţumit cu ceea ce ai (Evrei 13:5) şi nu încerca să slujeşti
contemporani, asigură-te că tu eşti mul
mulţumit
ţă! (1Timotei 6:9-10)
şi lui Dumnezeu şi banului (Matei 6:24) ca să nu rătăceşti de la credin
credinţă!
ţă sfântă ferindu-te de nedreptate şi de dorin
ţa dup
2. Trăieşte o via
viaţă
dorinţa
dupăă un câştig mârşav! (1
ţii nu duce
Petru 5:2-4) Sfințenia nu se moşteneşte din tată în copii, iar simpla asociere cu sfin
sfinţii
întotdeauna neap
ţenie. Este nevoie de o decizie și o disciplin
ărat la sfin
neapărat
sfinţenie.
disciplinăă personală pentru a-i
permite Duhului Sfânt să își facă lucrarea de sfințire în noi!
ţi pentru a-ţi ţine în rânduial
3. Fă tot ce po
poţi
rânduialăă familia! Fii un exemplu de urmat ca şi credincios şi
slujitor! (1Timotei 3:4-5,12, Tit 1:6)
ţii în care eeşti
4. În situa
şti respins de oameni nu răspunde răului cu rău, ci adu problema ta
situaţii
înaintea Domnului în rugăciune. (Evrei 4:16)
ţa unor decizii importante asigur
ţa ta nu sunt mai puternice decât
5. În fa
ă-te că vocea şi voin
faţa
asigură-te
voinţa
vocea şi voin
ţa lui Dumnezeu! (Luca 22:42)
voinţa
6. În situaţii de rug
ăciuni fără răspuns, analizează-te pentru a vedea dacă eşti în voia lui
rugăciuni
Dumnezeu!
7. Predică şi avertizează-i pe oameni că au de făcut o alegere! Fie să respingă domnia lui
ţile lor (Luca 19:14), fie ssăă îngenuncheze la picioarele Împăratului Împăra
ţilor şi
Hristos în vie
vieţile
Împăraţilor
să-L recunoască ca singurul Rege! Îndeamnă-i să se supună Domnului Isus!
Întrebări pentru discu
ţii:
discuţii:
1. Cum reu
şim să ne adaptăm schimbărilor din vremurile în care trăim fără să abandonăm
reuşim
principiile şi convingerile biblice?
2. Cât de mare este ispita şi presiunea de a ne conforma tiparului, metodelor şi modului de
ţa al lumii? Cum reu
ţie? (Romani 12:2)
via
şim să biruim această tenta
viaţa
reuşim
tentaţie?
3. Având în vedere ccăă darea şi luarea de mită este un păcat des întâlnit în societatea
ţi şi neîntina
ţi de acest p
contemporană, cum reuşim să ne păstrăm cura
ăcat?
curaţi
neîntinaţi
păcat?
ţa m
ţii de familie a credinciosului şi slujitorului lui
4. Care este importan
ărturiei vie
importanţa
mărturiei
vieţii
Dumnezeu?
5. Te rogi uneori cerându-i lui Dumnezeu lucruri care nu sunt după voia Lui? Ţi-a rrăspuns
ăspuns
ţat dintr-o astfel de experienţ
Dumnezeu la o astfel de rugăciune? Dacă da, ce ai învă
ă? (Matei
învăţat
experienţă?
26:39)
ţa ta? Te simţi ap
6. Ce fel de tiranie experimentezi în via
ăsat de către cei care te conduc? De o
viaţa
apăsat
ţă? De un păcat? Cum crezi că Dumnezeu îîţi
ţi poate oferi eliberare?
dependen
dependenţă?
7. Care este procesul prin care, în providenţa Lui, Dumnezeu ”folose
şte” deciziile noastre
”foloseşte”
greşite în aşa fel încât planul Său să nu fie împiedicat? (Geneza 50:20)
Pastor Cătălin Croitor
Biserica Creștină Baptistă „Betleem”, Suceava

La multi, ani!
Maria Dumitrașcu
Ana Dumitriu
Luiza Magdici
Gheorghe Pașcalău
Elisabeta Socaciu
Ioan Copoț
Corneliu Mezei
Marcela Stoicovici
Emanuela Bejinar
Ana Maria Haidu
Monica Negruț
Niculina Pop
Florica Trandafiroiu
Alexandru Bahnean
Ioana Danceu
Tiberiu Janai
Lenuța Jurca Panda
Elena Pușcașu
Geca Radosavlevici
Alina Țermure
Maria Moldovan
Marius Negrescu
Maria Pășcuț
Maria Sentici
Adina Boldor
Mărioara Crainic
Eugenia Șiclovan
Paul Tuțac

27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
29.08
29.08
29.08
30.08
30.08
30.08
30.08
30.08
31.08
31.08
31.08
31.08
31.08
31.08
31.08
01.09
01.09
01.09
01.09
02.09
02.09
02.09
02.09

!
Deces. A trecut la Domnul sora Persida
Sentici. Înmormântarea a avut loc sâmb
ătă.
sâmbătă.
Domnul să mângâie familia îndurerată.
!
Repetiții cor. Miercuri 30 August, ora 19.00
țiile Corului mixt al Bisericii.
se reiau repeti
repetițiile
Dirijor: Daniel Zah.

Rugăciune
Pentru inițiativa “Coaliției pentru Familie” în
!
ării constituției României cu
vederea modific
modificării
privire la familia tradițională, formată din
bărbat și femeie.
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Pentru familiile care se afl
!
aflăă în misiune în
Repulica Central Africană: familia Tanc
PROGRAMUL SERVICIILOR DIVINE
Dănuț, Ramona și Emanuel și Pobega Andrei
ALE SAPTAMÂNII
și Georgiana pentru: protecție asupra
duhului, sufletului și trupului, sfințire (să
soluționeze orice provocare cu încredere și
Duminica dimineata
Rugăciune & studiu biblic: pastor Ioan Bugnărug
credincioșie față de Dumnezeu, să fie la
ora 10:00-11:00
Serviciu divin:
dipoziția lui Dumnezeu în orice moment),
ora 111:10-12:30
1:10-12:30
Cor
pentru unitate (în familie și între familii, cu
Predică: pastor SamyTu
țac
Tuțac
ceilalți și cu Dumnezeu), pentru mântuire și
impact asupra celor pe care îi slujesc și pentru
manifestarea slavei lui Dumnezeu prin viața
Serviciu divin:
lor și în viața lor.
Duminica seara
Închinare, cor
ora
18:00-20:00
Pentru pace și stabilitate în lume.
!
Grupul PROGOSPEL - lansare CD - “Sunt iubit”
!
Pentru cei afectați de atacurile teroriste din
Predică: pastor Ioan Bugnărug
Anunţuri
ă.
ultima perioad
perioadă.
Conferința Relații autentice, pentru tineri
!
Pentru toate persoanele care se confruntă cu
!
Rugăciune: Neagoie Daniel
de peste 14 ani, organizata in biserica
Joi seara
probleme de sănătate, pentru vindecare.
Serviciu
divin:
noastră in zilele de 22 septembrie (orele 18ora 19:00-20:30
Pentru cuplurile care urmează să se
!
21) si 23 septembrie (orele 10-14).
Fanfara
căsătorească pentru ca Dumnezeu să-i
Invitati speciali: Pastor Bob Froese și Ruth
Predică: pastor Ioan Bugnărug
binecuvânteze
și să-i însoțească pe noul
Froese, SUA
drum pe care pășesc împreună.
Rugăciune. Vă invităm în zilele de luni, marți
!
și vineri, de la ora 18:00, să ne rugăm
Familiile care se confrunt
!
confruntăă cu probleme,
împreună după cum urmează: lunea pentru
pentru ca Dumnezeu să se îndure de ele și să
Biserică, marțea pentru persoanele care se
le întărească în credință și dragoste.
confruntă cu probleme de sănătate iar
vinerea pentru misiune.

