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Anunturi Motive de 
RUGĂCIUNE

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.

Poți direcționa 3,5% din impozitul pe 
venitul din salarii și din pensii aferent 
anului 2019 spre  Biserica Creștina Baptistă 
NR.1 BETEL Timișoara. Descarcă formularul 
230 împreună cu împuternicirea de pe site-ul 
bisericii, apoi completează-le, scanează-le și 
trimite-le la  sau betelbaptist@gmail.com
adu-le la biserică, până în data de 20 mai.

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.

Întâlniri tineret. După timpul de închinare 
și mesajul biblic de marți(transmise pe pagina 
de internet a bisericii, Facebook și Youtube), 
va avea loc o întâlnire interactivă pe Zoom. 

Pentru înțelepciune, stăruință și creativitate 
în a căuta în aceste vremuri, “mai întâi 
Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui” 
(Matei 6:33). Fie ca această căutare să se 
ref lecte tot mai mult în caracterul, 
închinarea, slujirea și mărturia noastră.

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, nu un duh de frică. Să ne încurajăm 
așadar unii pe alții și să privim doar la 
Dumnezeu, deoarece El este suveran. 

Pentru împlinirea voii lui Dumnezeu. Ne 
rugăm ca aceste vremuri să fie vremuri de 
îndurare, de cercetare, de apropiere de 
Dumnezeu și de mântuire a multor suflete.

ora 19  Mesaj:

 

 “Falsa încredere în Dumnezeu”

 IOAN BUGNĂRUG

 

 

 PETRU BULICA

JOI seara

 

 (Mica 3:1-12)

DUMINICĂ seara

 “Lucruri privitoare la Împărăția

 PETRU BULICA

 

ora 19  Mesaj: 

MARTI - tineret

 “Decizia este a ta. Dar cum?”

 lui Dumnezeu”(Fapt. Ap. 1:1-3)

ora 11  Mesaj: 

DUMINICĂ dimineata

 “Lucruri bune care nu vor fi 

 în cer”(Apocalipsa 21:1-4, 22-25)

 ALEX NEAGOE

ora 18 Mesaj: 

www.betel.ro Biserica Betel
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Marti mergem la Betel
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PROGRAMUL BISERICII ONLINE

BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ NR.1 BETEL  
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

Roșu Sofia

Tarniță Ileana

Căldăraru Marinela

Copoț Elena

Balaj Emilia

Birovescu Georgeta

Dumitrescu Delia

Faur Ioan

Muller Ileana

Nistor Olimpia

Păunescu Ioana

Pogan Lenuța

Dumitrașcu Gheorghe

DIN PROGRAMELE 
BISERICII ONLINE

Rugăciune pentru biserică și pentru lume

Informații și anunțuri

Selecții muzicale din serviciile Bisericii Betel

Biserica în case (imagini și contribuții din familii)

Rugăciune specială pentru problemele ascultătorilor

Mesaje biblice: pastorii bisericii

La multi ani!



  

STUDIU BIBLIC 
pentru 10.05

Scopul lecției: Să ne determine să respingem cu fermitate orice compromis cu păcatul.

d. Ridicarea lui Samson

c. Educația prevăzută la nașterea lui Samson

În Vechiul Testament, Duhul Sfânt venea peste anumiți oameni aleși special de Dumnezeu pentru 
a-i abilita și înzestra pentru sarcini specifice. Samson este beneficiarul unui sprijin deplin din 
partea lui Dumnezeu, pentru a-și împlini menirea.

Potrivit Cărții Judecători, Samson a trăit într-o perioadă de conflict între poporul Israel și filisteni, 
pentru că Domnul a hotărât să-și disciplineze poporul, dându-l pe mâna filistenilor. Cine este 
Samson? Samson este ultimul dintre Judecătorii lui Israel, menționați în cartea Judecători. Familia 
lui făcea parte din seminția lui Dan și locuia la Țorea. Citind istoria lui Samson, impresia este 
mereu aceea că el nu a atins niciodată potențialul pe care Dumnezeu i-l rezervase. Avem așadar 
înaintea noastră, ilustrarea clară a pericolului latent ce însoțește spiritul suficienței, subjugat de 
plăceri înșelătoare.

b. Misiunea anunțată la nașterea lui Samson

1. Nașterea și educația lui Samson

Ideea centrală: Alegerile făcute sub imperiul suficienței de sine și sub influența plăcerilor 
înșelătoare atrag consecințe spirituale devastatoare și conduc la diminuarea eficienței în slujirea 
creștină.

Izbăvirea lui Israel din mâna filistenilor este misiunea pe care Dumnezeu o are în vedere pentru 
Samson, la nașterea sa. 

Cum trebuie integrată istoria lui Samson în perioada judecătorilor?

a. Supranaturalul implicat la nașterea lui Samson
Citim deseori în Biblie că Îngerul Domnului S-a arătat anumitor personaje pentru a anunța 
nașterea unui copil. Anunțând nașterea lui Samson, Dumnezeu aduce speranță în familia 
acestuia, precum și națiunii Israel.

Modul în care Dumnezeu a gândit dezvoltarea personalității umane și a caracterului este strâns 
legat de familie și credință. Părinților le-a fost încredințat mandatul de a asigura un climat propice 
apropierii de Dumnezeu. Dumnezeu stabilește în cazul lui Samson ca educația sa să se ridice la 
standardele de nazireat. Strictețea cerințelor nazireatului (interdicția de a consuma băuturi tari, 
de a-și tăia părul și a atinge trupuri moarte) constituia semnul distinctiv al sepărării cuiva de 
ceilalți și al dorinței de a se închina Domnului. 

SAMSON — Alege să trăiești călăuzit

de valori sfinte, nu de plăceri înșelătoare
Judecători 16

Samson a încălcat două dintre prevederile nazireatului. Suficiența de sine și pofta înșelătoare l-au 
pierdut. Crezându-se stăpân pe sine dar dominat de pofta senzuală pentru Dalila, Samson a căzut 
în capcana acesteia. 

c. Sfârșitul lui Samson

a. Educația și cunoașterea nu te izbăvesc de puterea păcatului

c. Cei care se joacă cu păcatul devin în scurt timp prizonierii lui

Experiența tristă a lui Samson, ne învață că intențiile reale ale diavolului nu corespund cu cele 
declarate. Când diavolul face reclamă păcatului, acesta este dezirabil pentru că pare să aducă 
libertate, satisfacție și viață. În realitate, păcatul aduce robie, dezamăgire și moarte. Cel ce a ajuns 
în robia păcatului va cunoaște și rușinea. Samson devine punctul de atracție al petrecerii 
filistenilor. Cu ochii scoși, el este eliberat din lanțurile din temniță și adus pentru a satisface pe 
biruitorii lui.
3. Răzbunarea și sfârșitul lui Samson

d. Cei care sunt prinși, devin obiect de dispreț și distracție pentru lume

a. Rugăciunea lui Samson

Dumnezeu nu l-a pedepsit la prima abatere așa că Samson a fost convins că nu trebuie să aibă 
regrete. Pe măsură ce un păcat estre repetat, dispare orice urmă de teamă față de acesta. 

b. Răzbunarea lui Samson

Traiectoria lui Samson se schimbă în momentul în care acesta părăsește perimetrul stabilit de 
Dumnezeu, intrând pe teritoriul filistenilor și rezonând cu ce descoperă acolo. Ce lecții putem 
desprinde analizând slăbiciunile și căderea lui Samson?

Răzbunarea lui Samson este doar atât: o răzbunare. Ce a realizat moartea lui Samson pentru 
Israel? Nimic. Israel a rămas sub dominație filisteană. Domnul a început izbăvirea lui Israel așa 
cum a promis dar e evident că poporul trebuia să aștepte pe cineva mai bun decât Samson. Samson 
și-a răzbunat cei doi ochi dar și-a încheiat lucrarea. Istoria lui Samson ne învață ceva important 
despre eficiența noastră în lucrare și anume, cât de mult a fost diminuată eficiența acestui 
judecător din cauza atitudinii sale iresponsabile. Sfârșitul abrupt al lucrării sale ne mai învață și că 
există abateri care descalifică un slujitor și pun capăt lucrării sale.

Ce putem învăța din viața lui Samson? Cu toate că Samson, judecătorul lui Israel, înzestrat cu o 
putere fizică ieșită din comun, a beneficat din plin de sprijinul lui Dumnezeu, s-a lăsat sedus de 
plăcerile înșelătoare. Când acestea au devenit fundamentul alegerilor sale, Samson a irosit șansa 
de a duce la îndeplinire misiunea înaltă încredințată de Domnul: aceea de a fi un adevărat izbăvitor 
pentru Israel. Familiaritatea pe care și-a îngăduit-o cu ceea ce era interzis, i-a fost fatală. Prețul a 
fost încheierea prematură a lucrării sale, însă falimentul lui Samson nu a fost finalul istoriei. 
Prezența lui între credincioșii Vechiului Testament enumerați în Evrei, capitolul 11, arată că 
Dumnezeu oferă iertare ori dec âte ori procesul pocăinței este dus până la capăt.

Samson este prins între rușinea provocată de păcat și dorința de răzbunare. Răzbunarea este însă 
cu prețul morții lui, sub dărâmăturile unui templu păgân. Capitolul final al cărții include:

Sfârșitul lucrării lui Samson coincide și cu sfârșitul vieții sale însă numele său mai apare ulterior și 
în cartea Evrei.
Concluzii:

Atunci când a dat curs poftei păcătoase, Samson a renunțat la toate rigorile și principiile primite în 
educația de nazireu. 

În miezul sărbătorii închinate lui Dagon și capturării lui Samson, acesta s-a rugat. Aspectul 
pozitiv al rugăciunii este acela că a strigat către Domnul. A recunoscut la fel ca altădată, că puterea 
vine de la Domnul. Rugăciunea lui a avut însă și un aspect negativ: a vrut doar să se răzbune.

2. Slăbiciunea și căderea lui Samson

b. Atitudinea nebiblică la prima întâlnire cu păcatul este periculoasă
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