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STUDI U BIBLIC
pe ntru as tăz i

Dezbinarea împărăției:
între prosperitate și siguranță falsă
1 Împărați 12:1-33, Geneza 2:7
Ideea centrală:
Acțiunile noastre au consecințe asupra noastră și asupra celor din jurul nostru. Acțiunile liderilor, chemați
de Dumnezeu să conducă o comunitate de credincioși sau o națiune, pot avea consecințe și mai mari. Vom
urmări efectul devastator produs de anumite acțini negative, de mică anvergură în aparență, dar care au
condus în final la depărtarea de Dumnezeu, separarea unei națiuni, pierderea prosperității și adoptarea
unor elemente de siguranță falsă.
Scopul lecției:
Să fim cu grijă în luarea deciziilor și mai ales să analizăm motivațiile din spatele deciziilor noastre pentru a
evita consecințele negative care pot decurge din acțiunile noastre greșite.
ţii contextuale și exegetice:
Explica
Explicaţii
Dup
Dupăă moartea lui Solomon, împărăția glorioasă a Israelului a intrat într-un declin, spiritual și politic, fără
precedent, care a condus la dezbinarea țării și la îndepărtarea primejdioasă de Dumnezeu. Desigur, cauzele
dezbinării împărăției lui Israel sunt multiple, dar una dintre ele este fără îndoială, modul dezastruos de
conducere al unor lideri politici și religioși. Succesorul lui Solomon la tron a fost Roboam, fiul său, care cu
excepția unor decizii perspicace (2 Cron. 11:5-12), a condus într-un mod neînțelept regatul Iuda timp de 17
ani. Chiar de la începutul domniei sale, o decizie egoistă a sa a facut ca națiunea Israelului să se dezbine și
apoi, numai după aproximativ patru ani de conducere, Roboam a decis să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu și
să se închine idolilor împreună cu tot regatul său (1 Împărați 14:22-24), atrăgând astfel judecata lui
Dumnezeu asupra națiunii „pe care o alesese Domnul din toate semințiile lui Israel, ca să-Și pună Numele în
ea” (1 Împărați 14:21).
Observați în textul pentru studiu:
1. Aroganța liderului (conduc
ătorului) (1 Împ. 12:1-17; 2 Cron. 10:1-19).
(conducătorului)
2. Mânia liderului (conducătorului) (1 Împ. 12:18-24; 2 Cron. 10:18-19).
3. Teama liderului (1 Împ. 12:25-33).
ţii:
Aplica
Aplicaţii:
1. Liderul spiritual este un lider slujitor! Domnul Isus a reafirmat acest adev
ăr când i-a instruit pe ucenicii Săi
adevăr
pentru lucrarea pe care aceștia urmau să o facă (Matei 20:26-28). Modelul „dictator” (de stăpân arogant)
sau modelul „guru” (de vedetă talentată) nu sunt agreate de Dumnezeu pentru slujirea din Împărăția Sa.

2. Veghează asupra caracterului, este cea mai importantă
caracteristică din viața unui lider spiritual. Abilitățile și viziunea
se subordonează caracterului, astfel că un lider fără caracter face
inutile abilitățile și viziunea sa asupra lucrării. Caracterul
slujitorului este mai important decât viziunea.
3. Petrece timp cu Dumnezeu (în rugăciune și citirea Scripturii)
înainte de luarea unor decizii. Lasă-te călăuzit de El și nu urma
sfatul inimii tale. „Inima este nespus de înșelătoare și de
deznădăjduit de rea” (Ieremia 17:9).
4. Mediază cu grijă conflictul permenent între generații. Câștigul
cel mai mare este să creăm armonie între generații astfel încât
tinerii (cu elanul lor) și persoanele în vârstă ssăă contribuie la
extinderea Împărăției lui Dumnezeu în dreptul nostru.
5. Nu uita că puterea care ți se dă pentru a conduce, corupe, iar
puterea absolută corupe absolut!
6. Tratați cu grijă a treia generație de la înființarea unei biserici.
Acțiunea lor poate fi critică!
7. Iubește-i pe oamenii peste care Dumnezeu te-a pus să conduci.
Dacă nu, răbdarea lui Dumnezeu poate avea limite.
8. Ascultă de Dumnezeu și depinde de El în toate lucrurile, fără
teamă, dar căutând întotdeauna manifestarea prezenței Sale în
comunitate. Fără prezența lui Dumnezeu nimic nu contează!
Sugestii practice:
1. Caută modalități practice de ai sluji pe alții în nevoile cu care
aceștia se confruntă. Ve vedea ce mare binecuvântare vei primi și
ce impact binecuvântat va avea slujirea ta pentru alții.
2. Cultivă-ți trăsăturile de caracter. Verifică-ți frecvent
motivațiile pentru care faci un lucru sau altul.
3. Nu te grăbi să judeci aspru pe cei dintr-o altă generație decât
tine. Caută mai degrabă să-i înțelegi. Vei descoperi, cu siguranță,
că ei au ceva ce tu nu ai și că împreună puteți face mult mai multe
pentru Împărăție lui Dumnezeu.
4. Dacă ești parte din a-3-a generație de la înființarea bisericii sau
la a-3-a generație de la implementarea unei viziuni de slujire care
a avut impact înainte, fii cu mare grijă! Ai putea să nu deții
motivații corecte pentru continuarea slujirii sau viziunii în
Biserica din care faci parte.
5. Nu te teme să iei o poziție fermă atunci când este vorba de
ascultare și dependență de Dumnezeu. Fără prezența lui
Dumnezeu în Biserică, totul este deșertăciune!
ţii:
Întrebări pentru discu
discuţii:
1. Ce situații pot conduce la divizarea unei Biserici?
2. Ce pot ssăă facă membrii unei Biserici ca să-l influențeze în mod
pozitiv pe păstor? Dar negativ?
3. Care sunt cele mai frecvente aspecte legate de conflictul între
generații? Cum pot fi depășite?
4. Ce se poate face ca unitatea Bisericii să nu fie compromisă?
Pastor Cornel Boingeanu
Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime”, București
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Anunţuri
Bun venit pe lume Oana-Amelia Ghiurco,
!
Elisa-Daria Stanciu și Rareș Tîrziu! În famili
ile
familiile
Adrian & Indra Ghiurco, Dorin & Maria Stanciu
și Colly & Andreea Tîrziu, au venit pe lume 3
ă-i binecuvânteze
copii. Dumnezeu ssă-i
binecuvânteze!!
ă: A avut loc logodna fratelui Samuel
Logodn
!
Logodnă:
Purcariu (Golgota) cu sora Loredana Guianu
(Betel). Dumnezeu să-i binecuvânteze!

!
Rugăciune pentru noul an școlar. Invităm toți
Atracția fizică, Adevăruri și minciuni despre
elevii și profesorii la serviciul divin din această
sexualitate, Pregătirea pentru căsătorie. Înscrieri
seară, în cadrul căruia se va face o rugăciune
până pe 20
.09 la betelbaptist@gmail.com.
20.09
pentru noul an școlar.
Duminica dimineata

(

(

Conferința RELAȚII AUTENTICE

Încep clasele pentru copii! Din aceast
!
aceastăă
duminică, ora 10:00, se reiau clasele de școală
susținută de Bob & Ruth Froese (SUA), destinată
duminicală. Acestea sunt: pre
școlari (peste 3
preșcolari
tinerilor nec
ăsătoriți (peste 14 ani) se va
necăsătoriți
și va
ani), 0-1, 2
-3, 4
-5, 6
-7, 8
-9. Clasa 0-1 îîși
2-3,
4-5,
6-7,
8-9.
desfășura în biserica noastră în zilele de 22
Buletin duminical AN XVIII, Nr. 37, 10.09.2017
desfășura activitatea la et. 1 a Centrului de
septembrie (orele 18:00-21:00) și 23 septembrie
Educație, iar celelalte, în aceleași clase.
(orele 10:00-14:00). Dintre temele abordate:

PROGRAMUL SERVICIILOR SAPTAMÂNII

Rugăciune & studiu biblic: pastor Petru Bulica
Serviciu divin:
Cor
!
Pentru
fratele
pastor
Samy
Tuțac
care
în
Predică:pastor
Predică: pastor Alexandru Neagoe
!
Acţiunea "ghiozdanul". În vederea începerii
ora 10:00-11:00
Ședință comitet prezbiteri & diaconi: luni, 11
!
Rugăciune
ora
111:10-12:30
1:10-12:30
septembrie, ora 19:00.

aceast
aceastăă dimineață va predica la inaugurarea
noului an şcolar, dorim ssăă venim în sprijinul
Casei de Rugăciune a Bisericii Baptiste din
ăzut. To
ţi cei
copiilor din familii cu venit mai sc
scăzut.
Toţi
Curtici iar în week-end, la Congresul Uniunii
ă, sunt
care dore
sc şi au posibilitatea ssăă o fac
doresc
facă,
Serviciu divin:
Baptiste din Moldova, la Chișinău.
ruga
ţi ssăă aaducă
ducă la biserică un ghiozdan nou sau
rugaţi
Duminica seara
Închinare, cor, rugăciune pentru noul an școlar
în stare bun
ă, cu rechizite şcolare
bună,
şcolare..
ora 18:00-20:00
Seară de rugăciune la Voiteni. Să ne rugăm
!
Mesaj: Daniel Lavric
Ieșire studiu & recreere la Surduc. Familiile
!
pentru Biserica Baptistă din Voiteni și pentru
Predică: pastor SamyTuțac
tinere din biserica noastr
noastrăă sunt invitate în
fratele pastor Ioan Bugnărug, care va sluji în
week-endul 15-17 septembrie, la o ieșire pentru
cadrul serii de rugăciune.
studiu biblic și recreere la Surduc. Cost: 70
!
Pentru pace șșii stabilitate îîn
n lume.
/zi. Pentru copiii sub 10 ani,
lei/adult
lei/adult/zi.
Rugăciune: Alexandru Szucs
!
Pentru cei afectați de inundațiile provocate de
Joi seara
participarea este gratuită iar pentru copiii peste
uraganele Harvey și Irma, în SUA și alte țțări.
ări.
Fanfara
ora
19:00-20:30
10 ani, costul este de 50 lei/copil/zi. Sâmbătă,
!
Pentru toate persoanele care se confruntă cu
Predică: pastor Petru Bulica
învățătorii de la clasele de studiu biblic (adulți și
probleme
de sănătate, pentru vindecare.
liceeni)
liceeni),, vor participa la o întâlnire de instruire
Pentru ccei
!
ei care urmează să se căsătorească
ătirii și conducerii studiului
în vederea preg
pregătirii
pentru ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i
biblic. În acest sens, în
vățătorii care nu pot fi
învățătorii
însoțească pe noul drum pe care pășesc
prezenți tot week-endul
week-endul,, pot participa doar în
împreună.
ătă. Înscrie
ziua de sâmb
rile se fac la adresa
sâmbătă.
Înscrierile
betelbaptist@gmail.com.
Familiile care se confrunt
!
confruntăă cu probleme, pentru
Binecuvântări copii: 17 septembrie.
!
ca Dumnezeu să se îndure de ele și să le
întărească în credință și dragoste.
ă : duminica, de la ora 9:00.
Curs catehez
!
cateheză

4

Biserica Creștină Baptistă Nr. 1 Betel Timișoara

Str. Ady Endre, nr. 20; Tel. 0256-491918; Fax 0256-293519, e-mail: betelbaptist@gmail.com; web: www.betel.ro

