Motive de
RUGĂCIUNE

Anunturi
Continuăm transmisia online a serviciilor
bisericii prin intermediul site-ului bisericii
www.betel.ro,Youtube (Biserica Betel),
Facebook („Biserica Baptista Nr. 1 Betel
Timisoara”, „Marți mergem la Betel”).
Telefon de contact. Comunicăm cu membrii
bisericii prin media (site, Facebook). Ne
puteți trimite cereri de rugăciune, întrebări
prin SMS, la numărul de telefon 0770 699 597.
Dărnicie. Continuăm să ne închinăm lui
Dumnezeu și prin dărnicie. Cei care au
posibilitatea, o pot face online, prin transfer
bancar (detaliile de cont, pe site-ul bisericii)
iar ceilalți, pot pune deoparte darurile de
bunăvoie și cu prima ocazie favorabilă, să le
aducă la Casa Domnului.
Credincioșii sunt încurajați, totodată: să
facă din fiecare cămin o biserică, petrecând
zilnic timp împreună în rugăciune, cântare şi
citirea Scripturii; să se unească în Duhul, prin
rugăciune, în fiecare seară, începând cu orele
21.00; să își aloce săptămânal o zi de post și
rugăciune pentru ca Dumnezeu să intervină
în stoparea acestei pandemii; să facă o
prioritate, în această perioadă, din a comunica
mai mult telefonic cu alți membri ai bisericii,
precum și cu persoane din afara bisericii care
ar putea avea nevoie de rugăciune, încurajare
sau evanghelizare.

Pentru stabilitatea țării, pentru pace și
protecție în interior și la granițe, de orice rău și
de orice duh de boală. Sursa noastră, ajutorul
nostru, puterea noastră, toate acestea vin de la
Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat pace, el nu
ne-a dat un duh de frică. Să ne încurajăm
așadar unii pe alții și să privim doar la
Dumnezeu, deoarece El este suveran.
Pentru cei din linia întâi, implicați în lupta
împotriva pandemiei de coronavirus
(personal medical, autorități, cercetători și
alții) ca Dumnezeu să-i echipeze cu tot ceea ce
este necesar pentru a face tot ce este omenește
posibil în rezolvarea problemelor generate de
acest virus.

Gheți Ecaterina
Munteanu Rodica
Olariu Gheorghe

SERVICII ONLINE BISERICA BETEL

Pentru toți cei afectați într-un fel sau altul de
coronavirus. Domnul să-i ridice și să le dea
biruință în această încercare.
Pentru înțelepciune, stăruință și creativitate
în a căuta în aceste vremuri, “mai întâi
Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui”
(Matei 6:33). Ne rugăm ca această căutare să
se reflecte tot mai mult în caracterul,
închinarea, slujirea și mărturia noastră de
fiecare zi.
Pentru împlinirea voii lui Dumnezeu,
“precum în cer și pe pământ”. Ne rugăm ca
aceste vremuri să fie vremuri de îndurare, de
cercetare, de apropiere de Dumnezeu și de
mântuire a multor suflete.

LA MULTI ANI!
Bugnărug Ioan
Butaș Ligia
Gardari Ana
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Marti mergem la Betel

Biserica Betel

DUMINICĂ dimineata

MARTI (tineret)

ora 11

ora 19 Mesaje:
CRISTINA OLARIU
DIONIS BODIU
“Filmele și impactul lor”

Mesaj:
IOAN BUGNĂRUG
“Vrem să-L vedem pe Isus:
Isus - Învierea și viața”
(Ioan 11:17-46)

DUMINICĂ seara
ora 18 Mesaj:
PETRU BULICA
“Stabilitate în vremuri grele”
(Psalmul 11)

JOI seara
ora 19 Mesaj:
PETRU BULICA
“Ziua Domnului este aproape”
(Obadia 15)

2. Pedeapsa pentru indiferență față de idolatrie (v.4-5)

STUDIU BIBLIC

pentru 22.03
IEHOVA KADOSH: Dumnezeul care sfințește
Text: Levitic 20:1–8, Verset cheie: Levitic 20:8
Schița detaliată pe www.revistacrestinulazi.ro
Ideea centrală: Pentru că Dumnezeu este sfânt, trebuie să urmărim sfințirea în viața noastră.
Scopul lecției: Să ne motiveze pentru a ne asuma chemarea biblică de a trăi în sfințenie.
Poporul Israel a fost ales de Dumnezeu pentru a fi poporul Lui cel sfânt. La scurtă vreme după ce
poporul Israel a fost eliberat din Egipt și a ajuns la muntele Sinai, Dumnezeu le-a transmis în mod
direct menirea lor ca popor pentru toate popoarele: Acum, dacă veți asculta glasul Meu și dacă veți
păzi legământul Meu, veți fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veți fi
o împărăție de preoți și un neam sfânt (Exod 19:5, 6). Aceste cuvinte ale lui Dumnezeu au fost
centrale în istoria biblică a poporului Israel, fie că ei au urmat această chemare, fie că au nesocotito. Chemarea aceasta nu a fost făcută în mod arbitrar de către Dumnezeu, ci a fost făcută în baza
faptului că El Însuși este un Dumnezeu sfânt care așteaptă de la poporul Lui să fie sfânt. Cartea
Levitic vorbește pe larg despre ce înseamnă sfințenia. Chemarea poporului Israel din Exod cap. 19
este adusă la nivel practic în cartea Levitic, iar Dumnezeu Își învață poporul în mod practic cum să
trăiască și de ce să trăiască în felul poruncit de El. Ideea de a fi sfânt în Scriptură are la bază înțelesul
de „a fi separat de…”. Acolo unde întâlnim chemarea de a fi sfânt și de a trăi în sfințenie, acolo există
lucruri de care trebuie ca omul lui Dumnezeu să fie separat complet. Pasajul nostru se află într-o
secțiune mai largă a cărții plină de diferite porunci ceremoniale, morale și civile. Elementul central
al tuturor poruncilor este faptul că se focalizează pe chemarea poporului Israel de a trăi în sfințenie
pentru că Dumnezeul care a dat aceste porunci este un Dumnezeu sfânt și are această așteptare!
1. Pedeapsa pentru idolatrie (vs. 1–3, 6)
Problema principală pe care poporul Israel a avut-o de-a lungul istoriei vechi testamentare a fost
idolatria. Toți idolii pe care poporul Israel i-a preluat de la națiunile înconjurătoare au fost
detestabili în ochii lui Dumnezeu. Totuși, descoperim pe paginile Scripturii că a existat un idol mai
aparte față de ceilalți, care a produs o ură sfântă în inima lui Dumnezeu. Acest zeu se numea Moloh.
El a fost zeul amoniților, iar închinarea înaintea lui avea de-a face cu sacrificarea copiilor mici.
Oricine s-ar fi închinat înaintea acestui zeu trebuia să fie pedepsit cu moartea (v. 2) de către
poporul Israel. Severitatea acestei pedepse era dată în principal nu doar de faptul că era ceva oribil
ca pruncii să fie sacrificați de vii unui idol, ci mai ales de faptul că această practică păgână însemna
de fapt nesocotirea Numelui cel Sfânt al lui Dumnezeu.

Nu doar că omul care practica închinarea idolatră înaintea lui Moloh era vrednic de moarte, însă
oricine ar fi închis ochii înaintea acestui păcat, era vinovat în egală măsură (v. 4). Așa de puternică ar
fi trebuit să fie în mintea evreilor această chemare la a fi sfinți pentru că Numele lui Dumnezeu este
sfânt, încât nimeni nu ar fi putut să îngăduie pe cineva care nu este sfânt să trăiască liniștit în
mijlocul taberei, răspândind lipsa lui de sfințenie și la ceilalți. Conform v. 5, cine închide ochii și
permite lipsa de sfințenie în viața cuiva, este la rândul lui lipsit de sfințenie: „[…] împreună cu toți
cei ce curvesc ca el cu Moloh”.Tăcerea în ce privește păcatul nu este o atitudine corectă de care să dea
dovadă un creștin. Acolo unde există un credincios care înțelege că Numele Domnului este Sfânt și
înțelege că și el a fost sfințit prin jertfa Domnului Isus, nu va putea să închidă ochii în ce privește
păcatul, trecându-l cu vederea ca și când nu e chiar așa de important. Tot așa cum profeții Vechiului
Testament nu au putut să tacă în fața păcatului și să se comporte ca și cum el nu ar fi existat în
poporul lui Dumnezeu (Ieremia 20:7–9), tot așa nici credinciosul nu ar trebui să poată să stea
indiferent atunci când există păcat în viața lui sau în apropierea lui. Suntem chemați să căutăm
pacea, însă nu cu prețul compromisului sau închiderii ochilor înaintea păcatului.
3. Chemarea la sfințenie (vs.7, 8)
Pasajul se încheie cu această chemare din partea lui Dumnezeu pentru poporul Israel prin Moise de
a se sfinți și a fi sfinți. Poporul Israel trebuia să se asigure că în fiecare zi vor căuta sfințirea („să vă
sfințiți”) și trebuiau să se asigure că lucrul acesta este o realitate continuă în viața lor, nu ceva
sporadic („să fiți sfinți”).Adevărata sfințenie la care ne cheamă Scriptura o putem înțelege și putem
fi motivați să o urmărim doar în măsura în care ne raportăm la Dumnezeul nostru ca fiind un
Dumnezeu sfânt. Asta face Dumnezeu Însuși (v. 8) când spune: „Eu sunt Domnul Dumnezeul
vostru”. Numai în măsura în care mă raportez la Dumnezeu ca la un Dumnezeu Sfânt îmi voi
descoperi lipsa mea de sfințenie (asemenea lui Isaia), în același timp în care voi fi motivat să
urmăresc cu tot dinadinsul sfințenia personală. Versetul 8 aduce și mai multă lumină în ce privește
chemarea noastră ca popor al lui Dumnezeu de a fi sfinți prin faptul că ne reamintește că
Dumnezeu este Cel care lucrează sfințirea în noi. De aceea, unul dintre cele mai bune lucruri pe
care le-am putea face în vederea sfințirii este să-L rugăm pe Domnul să ne sfințească totdeauna
viețile. Aceasta în mod sigur este o rugăciune după voia lui Dumnezeu pe care El o va asculta.

Din programele bisericii ONLINE
orele 11:00–12:30; 18:00-19:30
Rugăciune pentru biserică și pentru lume
Informații și anunțuri
Selecții muzicale din serviciile bisericii Betel
Biserica în case (imagini din familiile bisericii)
Rugăciune specială pentru problemele ascultătorilor
Mesaje biblice: pastorii bisericii
Răspundem ascultătorilor

