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ora 19:15-20:00          Serviciu divin 2 (M-Z)

MARTI - tineret (online)

 (Deuteronom 30:19, 20)

JOI (online)

ora 18:00-18:45          Serviciu divin 1 (A-L)

ora 19  Mesaj:

 IOAN BURGNĂRUG

 “Înălțarea Domnului, model pentru

 

 înălțarea noastră” (Fapte 1:1-11)

 

           ALEX NEAGOE

 IOAN BUGNĂRUG

 “Dacă tu decizi atunci tu răspunzi”

 

DUMINICĂ (online) 

                          Închinare

ora 19  Mesaj: 

                                         Mesaj:

ora 11  Mesaj: 

 (Isaia 40:21-31)

 “Cum să nu cădem de oboseală” 

ora 10  Studiu biblic 

 “Altare pentru zile bune și zile grele”

 PETRU BULICA

DUMINICĂ (aer liber)

 

www.betel.ro Biserica Betel
Biserica Baptista Nr. 1 Betel 
Marti mergem la Betel

B
u

le
ti

n
 d

u
m

in
ic

a
l 

A
N

 X
X

I 
| 

N
r.

 2
1 

| 
2

4
.0

5
.2

0
2

0

PROGRAMUL SERVICIILOR SĂPTĂMÂNII

Dragi membri și prieteni ai Bisericii Betel din Timișoara,

1. Nu recomandăm participarea următoarelor categorii de persoane: copii sub 10 ani (care nu ar putea sta 
liniștiți pe scaun); persoane care tușesc au rinoree sau strănută, precum și persoane care au o sănătate foarte 
precară. Acestora le recomandăm să ne urmărească on-line.

2. Fiecare persoană își va aduce și va purta masca de protecție. În cazul în care nu puteți să o procurați, vi se va 
oferi o mască de protecție la intrare.

3. Este esențial să aveți la dumneavoastră o umbrelă pe care să o puteți folosi în caz de ploie, întrucât clădirea 
bisericii nu poate fi folosită nici ca refugiu.

Ne adresăm dumneavoastră în legătură cu serviciile de duminică, 24 mai 2020. Cu voia lui Dumnezeu, serviciul 
divin de dimineață se va desfășura în regim on-line, începând cu ora 11.00, însemnând că în intervalul 10.00-
11.00 clasele de școală duminicală își vor putea desfășura nestingherite activitatea prin Zoom. Slujba de după 
masă ne dorim să se desfășoare în aer liber, dacă vremea nu va fi total nefavorabilă (caz în care, în jurul orei 
17.00 o să anunțăm pe rețelele de socializare că se va merge tot on-line). Regretăm faptul că Primăria 
Municipiului Timișoara nu a dat încă aviz favorabil solicitării noastre ca slujba de după masă să se poată ține pe 
terenul de sport de peste drum de biserică. Prin urmare, întâlnirea de după masă în aer liber se va desfășura în 
curtea bisericii. Dat fiind faptul că ne vom întâlni pentru prima dată după această perioadă de întrerupere, ne 
dorim să sărbătorim împreună și Cina Domnului. Pentru a evita aglomerația, se vor desfășura două servicii mai 
scurte: de la 18.00 la 18.45 și de la 19.15 la 20.00, în intervalul dintre cele două servicii urmând să se realizeze o 
igienizare a spațiului. Astfel, membrii și prietenii ai căror nume de familie începe cu o literă între A și L vor veni 
de la ora 18.00 iar cei de la M la Z de la ora 19.15. Pentru buna desfăşurare a serviciilor de închinare vă rugăm să 
țineți cont de următoarele reguli:

4. La intrarea în curte, fiecare persoană îşi va dezinfecta mâinile cu soluția pusă la dispoziție de Biserică.

5. Tot la intrare, veți primi un pachețel cu pâinea și vinul pentru Cina Domnului.

6. Sosirea să fie cu maxim 15 minute înainte de program și eliberarea cât mai operativă după încheierea 
programului.

10. Pentru a respecta normele de distanțare fizică, chiar membrii aceleiași familii vor ocupa un loc separat de 
alte persoane.

9. Dacă numărul de locuri va fi epuizat, nu se va mai permite intrarea în incintă.

13. La încheierea serviciului, ieșirea va fi anunțată și coordonată de la amvon și se va continua respectarea cu 
strictețe a normelor de distanțare fizică. La ieșire se va purta masca până în mașini, în parcare.

11. Vă încurajăm să vă aduceți Biblia personală şi cartea „Cântările Evangheliei”, cea roșie. Cartea de cântări 
există și ca aplicație pentru telefon și recomandăm să fie descărcată înainte de program.

12. La ieșirile din curte vor fi cutii pentru colectarea sticluțelor de vin, precum și posibilitatea de a face 
contribuții financiare. În cazul în care unii dintre membri doresc să folosească plicul pentru dărnicie, îi rugăm 
să intre pe rând în hol și să păstreze distanțarea fizică. Acolo va fi o singură persoană, cu mănuși, care va da 
plicurile celor care le solicită.

Pastorii și comitetul Bisericii Betel

8. Va rugam sa evitati salutul prin a da mâna cu ceilalți sau a îmbrățişărilor, iar păstrarea distanței de minim 1,5 
m va fi obligatorie.

Așteptăm cu bucurie lucrarea pe care Dumnezeu credem că o va desfășura, dincolo de limitările și restricțiile 
noastre.

7. Intrarea în curte se va face pe poarta principală (lângă cabina portarului) și ieșirea pe cele două uși laterale, în 
funcție de locul unde veți sta.

COMUNICAT (22.05.2020)



  

STUDIU BIBLIC 
pentru 24.05

Scopul lecției: Să învățăm să alegem responsabil doar sfaturile care vin de la Dumnezeu prin cuvântul Lui.

Ne-am fi așteptat ca Roboam să arate în deciziile sale ca împărat al lui Israel ceva din înțelepciunea tatălui său 
(vezi, de exemplu, 1 Împărați 3). Atunci însă când Ieroboam a venit la Roboam împreună cu reprezentanții 
adunării lui Israel, pentru a afla care va fi decizia pentru viitor față de poporul lui Dumnezeu, ne-am fi așteptat 
ca Roboam să dea un răspuns bine gândit și marcat de înțelepciunea care vine de sus. Ne-am fi așteptat ca 
Roboam să se roage lui Dumnezeu ca tatăl lui pentru a primi sfat de la El. Ne-am fi așteptat ca el să fi cercetat 
cuvântul lui Dumnezeu pe care îl avea și, în urma meditării la acest cuvânt, să dea un răspuns potrivit și înțelept 
reprezentanților poporului Israel. Dar nu vedem nimic din toate acestea.    

Ideea centrală: Sfaturile pe care alegi să le urmezi în viață te vor afecta în mod dramatic pe tine și pe cei din 
jurul tău, deopotrivă, dar vor marca și viitorul tău și al acestora.

Roboam a fost fiul lui Solomon, marele împărat al lui Israel și nepotul marelui împărat David. El a devenit 
succesorul celor doi împărați și cel care trebuia să continue planul binecuvântării lui Dumnezeu pentru 
poporul Israel și pentru lumea întreagă, în baza legământului mesianic, pe care Cel Preaînalt l-a încheiat cu 
David (2 Samuel 7, 1 Cronici 17). Așadar, destinul lui Roboam era măreț și moștenirea ce o avea de la părinții lui 
era una extrem de bogată și de binecuvântată. Roboam l-a avut ca tată pe cel mai înțelept împărat și om din 
vremea lui; cu siguranță a avut foarte multe de învățat de la părintele său. Șansele lui Roboam de a deveni 
înțelept ca și tatăl lui au fost mari (vezi toată învățătura lăsată de Solomon ca moștenire pentru fiul lui, în cărțile 
din Vechiul Testament). El putea decide să se roage Domnului așa cum s-a rugat tatăl său pentru înțelepciune și 
desigur Dumnezeu l-ar fi înzestrat cu înțelepciunea necesară îndeplinirii rolului său de împărat peste poporul 
lui Dumnezeu. Roboam l-a avut ca bunic pe împăratul David și desigur știa multe din experiențele cu 
Dumnezeu ale acestuia. Putea înțelege astfel din experiența lor cum să devină și el un împărat binecuvântat de 
Dumnezeu și cum putea la rândul lui să fie o binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu. Nu i-a lipsit nimic 
din ceea ce ar fi trebuit să fie pentru sine o echipare adecvată omului lui Dumnezeu pentru a fi întrutotul 
destoinic pentru orice lucrare bună (2 Timotei 3:17). Ceea ce este cu adevărat important este ce faci cu 
moștenirea pe care ți-o dă Dumnezeu. Domnul Isus ne spune: Luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți 
măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult. Căci celui ce are, i se va da; dar, de la cel ce n-are, se va lua și ce 
are (Marcu 4:24, 25). Aici avem responsabilitatea personală a fiecăruia. Ce are fiecare, după cuvintele 
Domnului Isus, nu reprezintă ce moștenim de la predecesorii noștri, ci ceea ce punem într-o inimă bună și 
curată din cuvântul primit prin moștenirea dată de Dumnezeu (Luca 8:15; vezi și Luca 8:11-18; Matei 7:24–27).
2. Roboam – alegerea lui neinspirată

De ce este important să alegem doar sfaturile care au amprenta cuvântului lui Dumnezeu?
Dumnezeul Scripturilor, Cel care ne-a oferit, în Scripturi, Cuvântul Lui, este sfânt, drept și înțelept și avem 
garanția că toată Scriptura este de folos ca să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte și să ne dea înțelepciune în 
neprihănire pentru ca astfel noi, ca oameni ai lui Dumnezeu, să devenim bine echipați și cu totul destoinici 
pentru orice lucrare bună (2 Timotei 3:16–17). Sfaturile care rezultă din cuvântul lui Dumnezeu sunt cu 
adevărat o lumină; ele ne conduc pe calea vieții (Proverbe 6:23) și ne oferă, nouă și celor din jurul nostru, 
binecuvântarea lui Dumnezeu pentru prezent și pentru viitor. Sfaturile omenești, care nu poartă amprenta lui 
Dumnezeu, deși pot fi interesante sau populare, sau chiar benefice în aparență, ne vor aduce întuneric și 
dezastru.
1. Roboam – beneficiarul unei moșteniri extraordinare.

ROBOAM — Alege sfaturile înțelepte, 
nu pe cele care gâdilă orgoliul

Text: 1 Împărați 12, Proverbe 6:23

Cornea Aurel

Lazăr Dimitrie

Albai Ioana

Catrinoiu Elena

Mocuța Gheorghe Sr

Bugnărug Iuliana Cuzman Iulia

Coman Mihai

Iepure Simona

Negrilă Bianca

Ciupe Adriana

Joldeș Silvia

Nicolici Emanuela

B ulzan Tiberiu Stoica David

Pop Valeriu

Tuțac Lidia

Samoilă Iconia

Rakoci Andreia

Perneac Gheorghe

Pop Ion

Secoșan Adriana

LA MULTI ANI!

Dărnicie - la biserică sau prin transfer bancar:

În familia Ungur Alina și Călin s-a născut o fetiță 
pe nume Eva-El lenah.  Dumnezeu s-o 
binecuvânteze pe ea și pe părinții ei.

Puteți direcționa 3,5% din impozitul pe venitul 
din salarii și din pensii aferent anului 2019 spre  
Biserica Creștina Baptistă Nr.1 “Betel” Timișoara. 
Descărcați  formularul 230 împreună cu 
împuternicirea de pe site-ul bisericii, completați-le, 
scanați-le și trimiteți-le la . betelbaptist@gmail.com

De asemenea, le puteți aduce și personal, la biserică, 
în oricare zi a săptămânii. Termen limită de predare: 
30 iunie.

Anunturi

A. Roboam a mimat înțelepciunea cerând sfatul bătrânilor (1 Împărați 12:3–7)
B. Roboam a ales să asculte de sfaturile tinerilor care i-au gâdilat orgoliul (1 Împărați 12:8–15)
3. Roboam – culege ce a semănat
Cu siguranță, Roboam nu a anticipat ce urma să se întâmple în urma alegerii sale. Este interesant să vedem că 
noi avem libertatea de a alege ceea ce vrem însă nu avem libertatea să decidem și consecințele alegerilor noastre. 
Acestea sunt hotărâte de Dumnezeu, nu de noi: Ce seamănă omul aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui 
pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața 
veșnică (Galateni 6:7–8). Roboam a ignorat învățăturile din Proverbe 11:18; 22:8. Desigur, noi spunem că nu poți 
fi computer ca să asimilezi totul din ceea ce tatăl tău ți-a lăsat ca moștenire; mai uiți unele lucruri. Însă, în fața 
unei decizii de asemenea anvergură, de care atârna binecuvântarea ta ca împărat și a poporului pe care tu îl 
conduci (e poporul lui Dumnezeu), tu nu ai voie să fii în afara voii lui Dumnezeu în deciziile tale și în sfaturile 
care îți călăuzesc aceste decizii. Roboam s-a confruntat cu dezbinarea poporului Israel (zece seminții din 
poporul evreu formează Regatul de Nord, Israelul, iar Roboam rămâne împărat peste două seminții, peste Iuda 
și Beniamin, Regatul lui Iuda). Ruperea aceasta a fost extrem de dureroasă pentru popor, dar și pentru regele 
însuși. Când și-a dat seama ce s-a întâmplat a căutat să repare lucrurile, dar fără nicio șansă (vezi 1 Împărați 
12:16–24). Mai mult, sub conducerea lui Ieroboam, cele zece seminții ale lui Israel au fost târâte într-o idolatrie 
cruntă și, mai târziu, aceste seminții s-au pierdut în robia asiriană. Alegerea lui Roboam a deschis ușa pentru 
toate tragediile care au urmat, chiar dacă nu este el autorul direct al fiecărui aspect din această istorie tristă (1 
Împărați 12:25–33). Dumnezeul suveran a îngăduit ca Roboam și poporul Israel să secere ceea ce au semănat 
(vs.�22–24). Când Dumnezeu nu intervine să repare stricăciunile făcute prin deciziile noastre lipsite de 
înțelepciune, ca în cazul lui Roboam, nu înseamnă că Dumnezeu nu are putere să restaureze ce s-a stricat. Dar 
restaurarea presupune un proces îndelung, dureros, realizat doar în termenii stabiliți de El (doar prin 
sacrificiul Domnului Isus Hristos). În acest caz putem observa că stricăciunile pe care deciziile lui Roboam le-a 
produs se suprapun peste alte stricăciuni – cele ale lui Solomon, și doar Dumnezeu, în harul Lui, mai poate 
restaura ce s-a stricat. Aceste lucruri, desigur, Roboam le-a conștientizat abia când nu se mai putea face nimic 
în timpul vieții lui. Rezolvarea există, dar ea este posibilă doar prin harul lui Dumnezeu, în urma unei profunde 
pocăințe și a credinței în planul de răscumpărare al lui Dumnezeu, în Hristos.

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
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