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. Cei care doresc să se închine
Domnului și prin dărnicie, o pot face prin
transfer bancar într-unul din conturile de mai
jos. Ceilalți, pot pune deoparte darurile de
bunăvoie și cu prima ocazie favorabilă, să le
aducă la Casa Domnului.
BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ NR.1 BETEL TIMIȘOARA
LEI: RO66 RZBR 0000 0600 0299 9609
EURO: RO31 RZBR 0000 0600 0570 6248
DOLARI: RO33 RZBR 0000 0600 0299 9621
SWIFT: RZBRROBU, Raiffeisen Bank

Credincioșii sunt încurajați, totodată: să
facă din fiecare cămin o biserică, petrecând
zilnic timp împreună în rugăciune şi citirea
Scripturii; să se unească în 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 și cu persoane din
afara bisericii care ar putea avea nevoie de
rugăciune, încurajare sau evanghelizare.
Alba Rodica
Avram Samfira
Boteanu Corina
Coroiu Tiberiu
Covaciu Florian
Grozăvescu Daniel

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 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 tuturor c azurilor.
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Pentru toți cei afectați într-un fel sau altul de
pandemia 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.
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.

Ile Flore
Ile Ioan
Iocșa Moise
Lucuța Deia
Matei Eugenia
Musteți Lenuța

LA MULTI ANI!
Oală Florica
Pobega Ioan
Popescu Steluța
Toma Lidia
Vichentie Florin
Vochescu Alina
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Biserica Baptista Nr. 1 Betel
Marti mergem la Betel

DUMINICĂ dimineata

MARTI (tineret)

ora 11

Întâlnirile de marți, ale tinerilor, se
vor relua, în regim online, pe 21
aprilie, ora 19.00.

Mesaj:
PETRU BULICA
“Cum ne pregătim pentru A
DOUA VENIRE a Domnului”
(1 Tes 5:1-11)

DUMINICĂ seara
ora 18 Mesaj:

JOI seara
ora 19 Mesaj:
ALEXANDRU NEAGOE

IOAN BUGNĂRUG

“Cum să valorifici vremea
cercetării lui Dumnezeu”

“Strigătul care se aude în
cer“ (Exodul 2:23-25)

(Iona 3:1-10)

STUDIU BIBLIC

pentru 05.04
LOT - Alege după criterii corecte,
nu după criterii vizuale
Text: Geneza 13:5–18
Verset cheie: Geneza 13:14,15
Ideea centrală: Alegerile pe care le facem, împreună cu criteriul care le guvernează, vor
demonstra atât caracterul cât și prioritățile noastre.
Scopul lecției: Să învățăm să recunoaștem spiritul materialist ca principiu organizator din viața
personală și să îl substituim cu spiritul evlaviei și al credinței.
Ce ne învață Biblia despre exercitarea capacității de a alege?
Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea Sa (Geneza 1:26, 27). La căderea în
neascultare, omul, în integralitatea lui, a fost pervertit (Romani 7:18) însă păstrează o rămășiță a
acelui chip (Geneza 9:6; Iacov 3:9). Iată de ce omul se va afla mereu în această tensiune: dorința de
a-și exercita dreptul de a alege și predispoziția înspre alegeri greșite. Istoria vieții lui Lot scoate la
lumină aspecte importante ale modului în care deciziile se dovedesc falimentare atunci când sunt
guvernate de vizual.
Cine este Lot?
Lot este fiul lui Haran, nepot al lui Avraam și Nahor, fiii lui Terah. El s-a născut în Ur, în Haldeea,
înainte ca Domnul să-l cheme pe Avraam să iasă din țara lui și să pornească înspre Canaan. Lot îl
însoțește pe Avraam în această călătorie, iar pe parcursul relatărilor biblice el pare să indice profilul
creștinului care depinde de și este inspirat doar de credința altora. Alături de Avraam, Lot
descopere o perspectivă deschisă atât înspre binecuvântare, cât și înspre blestem. Descrierea
declinului lui Lot începe în Geneza 13:5, în contextul în care el împărtășește aceleași circumstanțe
de viață cu Avraam.
1. Circumstanțele alegerii lui Lot
Scriitorul biblic evidențiază gradul înalt de similitudine în ce privește circumstanțele regăsite atât
în viața lui Lot, cât și a lui Avraam. Cu toate că amândoi beneficiază de aceleași condiții, alegerile
lor contrastează puternic.
Ce aspecte din viața lui Lot au fost determinante pentru alegerile pe care le-a făcut
A. Experiența Egiptului (Geneza 13:1–5)
B. Escaladarea tensiunilor gene
C. Expunerea în fața populației mixte (Geneza 13:7b)
D. Existența alternativelor (Geneza 13:8,9)

2. Criteriul alegerii lui Lot
Istoria lui Lot conținută de narațiunea biblică ne dezvăluie foarte clar criteriul fundamental pentru
alegerile lui. Lot și-a ridicat ochii, a văzut, și-a ales și a mers spre răsărit. Avraam a ridicat altare
(Geneza 13:4, Geneza 13:18). Experimentând aceleași circumstanțe, Lot se dovedește dominat de
tentațiile privirii, de vizual, în vreme ce Avraam caută închinarea.
Ce implică criteriul vizual? Ce sacrifică vizualul și care sunt valorile care primează în cadrul lui?
A. Un criteriu în care primează tangibilul în detrimentul evlaviei (Geneza 13:10)
B. Un criteriu în care primează egoismul în detrimentul relațiilor (Geneza 13:11)
C. Un criteriu în care primează oportunismul în detrimentul credinței (Geneza 13:10, 11)
3. Consecințele alegerii lui Lot
Poate cineva scăpa de consecințele alegerilor făcute?
Istoria lui Lot capătă, în narațiunea biblică, accente tot mai dramatice. Există elemente primare
ale consecințelor care îl așteaptă pe Lot în capitolul 13, iar în întregul Scripturii aceste
consecințe sunt extrem de evidente. Biblia afirmă fără echivoc: Nu vă înșelați: Dumnezeu nu se
lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera (Galateni 6:7).
Care sunt consecințele alegerii lui Lot? Printre consecințe putem aminti:
a) Adaptarea vieții la contextul socio-cultural al lumii (Geneza 13:12)
b) Asocierea chinuitoare cu depravarea lumii (Geneza 13:13; 2Petru 2:7,8)
c) Accelerarea declinului spiritual, moral și material (19:12–14)
Concluzii:
Ce putem învăța din istoria lui Lot?
Lot și Avraam experimentează circumstanțe de viață similare. Modelul pozitiv oferit de unchiul
său, Avraam, nu îl determină pe Lot să îi calce pe urme. El nu atribuie circumstanțelor rol
pedagogic, de aceea nu învață nimic din ele pentru a câștiga pe plan spiritual, ci rolul
circumstanțelor în viziunea lui Lot este de a furniza experiențe palpabile. Această convingere îi
guvernează alegerile. E dispus să sacrifice evlavia, relațiile și credința, mânat de tangibil, egoism
și oportunism. Consecințele sunt însă dezastruoase. Lot este dovada vie a dezastrului spiritual,
moral și material care însoțește, mai devreme sau mai târziu, tentația vizualului.
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