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Motive de 
RUGĂCIUNE

Buletin duminical AN XX I Nr. 51 | 27 .12.2020

  Mesaj: IOAN BUGNĂRUG

MARTI 
19:00 - 20:15 Seară de tineret:

  Închinare, mesaj:

  De vorbă despre dragoste, 

  (Cântarea cântărilor 2:1-17)

JOI    

19:00 - 20:15 Studiu biblic:

DUMINICĂ 

  Închinare, cor, mesaj:

  Închinare, cor clopoței

  mască  (1 Timotei 1:5)

  ALEXANDRU NEAGOE

  cu Solomon și Sulamita

  ALEXANDRU NEAGOE

11:00-12:15 Serviciu divin:

  Lepra din case: realități

  vechi și noi (Lev. 14:33-53)

  Iubirea - cu mască și fără

18:00 - 19:30 Serviciu divin:

  PETRU BULICA

  (2 Samuel 7:1–29)

  Legământul davidic

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini 

astfel Legea lui Hristos.

Galateni 6:2

Salutul bisericii 

pentru anul 2021
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www.betel.ro

Biserica Betel

Biserica Baptista Nr. 1 Betel 
Marti mergem la Betel
Lantul de rugaciune Betel

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

Adunarea generală anuală a bisericii 
noastre: duminică, 21 februarie, ora 11.00. În 
cazul în care nu se vor întruni peste jumătate 
dintre membri activi ai bisericii, adunarea se 
va ține cu o săptămână mai târziu, pe 28 
februarie, ora 11.00

Creștini la rugăciune. În fiecare miercuri 
de la ora 6 și în fiecare vineri, de la ora 18:00.

Lucrarea cu migranții continuă și este de 
mare impact. Cei care doresc să se implice, se 
pot înscrie pe tabelul electronic de la grupele 
de școală duminicală sau pot lua legătura cu 
Ionică Olariu și Dănuț Tanc. 

Cursul de cateheză destinat atât celor care 
doresc să se boteze, cât și celor care doresc să 
afle mai multe despre credința creștină, are 
loc în fiecare duminică, de la ora 10:00.

Curs de căsătorie. Cei care au planificat 
căsătoria în acest an, sunt rugați să rămână 
pentru câteva minute la sfârșitul serviciului 
divin de dimineață, pentru o scurtă discuție 
cu fratele pastor Petru Bulica.

Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi - 
22 februarie, ora 19:00.

Întâlnirea familiilor tinere - 26 februarie, 
ora 19:00. Cei care nu pot participa fizic se 
vor putea conecta prin Zoom, pe adresa 
distribuită prin intermediul grupelor F0 și 
F1. Tema întâlnirii: „Cum să nu-ți întărâți 
copilul (sau soțul/soția) la mânie”.

Școala duminicală pentru preșcolari va 
avea loc în fiecare duminică, la demisolul 
bisericii, de la ora 10:00. La ora 10:55, copiii 
vor fi preluați de părinți sau aparținători și 
vor fi împreună, fie în biserică fie la demisol.

,
La multi ani!,

Anunturi,

Pentru ca Dumnezeu să ne ajute să ne purtăm 
sarcinile unii altora. Să fim disponibili și 
preocupați pentru binele celor din jur. 
(Galateni 6:2)

Pentru persoanele care se confruntă cu 
probleme de sănătate precum și cu diferite 
nevoi, ca Dumnezeu să se îndure de ele și să le 
ofere alinare și speranță.

Pentru copiii bisericii: să f ie copii ai 
Domnului, să asculte de părinți, să meargă la 
școală și să învețe bine.

Pentru frați, surori și prieteni care din diferite 
motive, nu pot fi împreună cu noi. Domnul 
să-i binecuvânteze cu harul de a fi închinători 
în duh și adevăr, acolo unde se găsesc.

Pentru regăsirea dragostei dintâi. Să arătăm 
că-L iubim pe Dumnezeu împlinind voia Lui, 
slujindu-i pe semeni și ducând vești bune 
celor în nevoi.



STUDIU BIBLIC 14 februarie

Legământul davidic
Text: 2 Samuel 7:1–29, Verset cheie: 2 Samuel 7:12, 13

Atunci când un credincios se bazează și își găsește bucuria în faptul că Dumnezeul pe care el îl 
slujește este atotsuficient în El Însuși, atunci Dumnezeu este onorat și astfel slava Lui este 
manifestată. În Isaia cap. 41 Domnul are un mesaj dur pentru toți cei care se închină înaintea unor 
idoli care au nevoie de ajutorul oamenilor: Lemnarul îmbărbătează pe argintar; cel ce lustruiește 
cu ciocanul îmbărbătează pe cel ce bate pe nicovală, zicând despre îmbinare: „Este bună”, și 
țintuiește idolul în cuie ca să nu se clatine. Aceleași lucruri le spune Domnul și în Isaia 44. 

În planul istoriei răscumpărării omenirii din păcat, Dumnezeu se angajează prin legământul 
davidic să protejeze linia regală până la adevăratul împărat care urma să vină, Domnul Isus.

Scopul lecției: 

Introducere:

Ideea centrală:

Au trecut ani de zile de la legămintele mozaic și deuteronomic care au consacrat poporul Israel ca 
fiind un popor aparte din care urma să vină adevărata Sămânță promisă în Geneza 3:16. După o 
lungă perioadă sub conducerea lui Iosua și mai apoi a judecătorilor, poporul Israel a ajuns să 
trăiască și perioada monarhiei. 2 Samuel 7 are loc în perioada „de aur” a poporului Israel atunci 
când au fost conduși de cel mai mare împărat al lor, și anume de David. 

Asemenea celorlalte legăminte putem vedea crâmpeie din slava lui Dumnezeu descoperite și în 
relatarea acestui legământ davidic, numit așa pentru simplul motiv că a fost încheiat cu David. 

Să ne ajute să vedem slava lui Dumnezeu manifestată în promisiunea Lui de a proteja o linie 
genealogică regală până la Isus care este adevăratul Rege, căruia Îi suntem datori să ne supunem.

În contextul în care David vrea să zidească un templu Domnului, renunțând astfel la ideea de cort 
al întâlnirii, Domnul găsește cu cale să încheie un legământ între El și David, iar subiectul acestui 
legământ este promisiunea unui rege neprihănit și puternic care va fi urmașul lui David.  

Care sunt trăsăturile esențiale ale legământului davidic?

Observații contextuale/exegetice:

1. Atotsuficiența Domnului în raport cu oamenii (vs.1–7)

Slava Domnului este descoperită în această atotsuficiență a Sa. Credinciosul care înțelege acest 
adevăr biblic va avea o altă perspectivă cu privire la slujirea Domnului. Nu va vedea slujirea 
Domnului ca un favor pe care i-l face Domnului ca și când El are nevoie de ceva, ci va vedea slujirea 
ca pe un favor pe care Domnul îl face slujitorului în așa manieră încât, chiar dacă Domnul nu are 
nevoie să fie slujit de mâini omenești (Faptele ap. 17:25), El totuși este gata să răsplătească slujirea 
făcută din toată inima. 

2. Promisiunea divină a unui moștenitor care va domni veșnic (vs.8–16)

Preamărirea Domnului începe de fapt cu o atitudine de smerenie din partea lui David: Cine sunt 
eu, Doamne Dumnezeule? Dumnezeu este slăvit și onorat atunci când credinciosul nu vine cu 
realizări înaintea Lui, ci vine cu o inimă smerită, înțelegând înaintea Cui se închină. Trebuie ținut 
cont de faptul că David a fost cel mai mare împărat pe care l-a avut poporul Israel în perioada 
monarhiei. Totuși, oricât de mare ar fi fost el și oricât de multe lucruri ar fi realizat, atunci când se 
raportează la adevăratul Împărat atitudinea lui este una de umilință, în care realizează și 
proclamă faptul că, în ultimă instanță, nu este nimic în comparație cu Dumnezeul cerului și al 
pământului. 

Concluzie:

Chiar dacă Domnul nu are nevoie de o casă construită de David ca să locuiască în ea, El este atât de 
măreț încât îi face o promisiune deosebit de importantă lui David. Chiar dacă nu David va zidi 
Domnului o casă, totuși Domnul va zidi o casă lui David. Este un joc deosebit de cuvinte în 
relatarea acestui legământ (v. 11b). David nu Îi va zidi o casă Domnului (adică o clădire în care El să 
locuiască), dar Domnul îi va zidi o casă (adică o dinastie, o sămânță de urmași) lui David, în așa fel 
încât împărăția și linia genealogică regală a descendenților lui David să rămână veșnic înaintea 
Domnului (v. 16). Legământul davidic este o promisiune unilaterală din partea lui Dumnezeu 
Tatăl, prin care s-a angajat să păstreze vie o linie regală a descendenților lui David (chiar și prin 
robia babiloniană) până la Domnul Isus, adevăratul rege. Domnul Isus nu a avut descendenți, 
astfel că El este finalul acestei descendențe davidice. Domnul Isus trăiește și este Împărat peste tot 
pământul. 

Legământul din 2 Samuel 7 este valabil și astăzi. El a fost împlinit de Domnul Isus pentru că El este 
cel din urmă Împărat al lui Israel, însă spre deosebire de toți ceilalți împărați, El este un Împărat 
veșnic. Chiar dacă la prima Sa venire a venit ca un miel dus la tăiere (Isaia 53), a doua Sa venire va fi 
în deplinătatea gloriei, splendorii și autorității Sale de Împărat (Apocalipsa 19:11–21). Oricine vrea 
să se bucure de Împărăția lui Hristos la a doua Sa venire și să nu fie înspăimântat de ea, trebuie să 
creadă Evanghelia, să-și pună încrederea în jertfa Domnului Isus pentru izbăvirea din păcatele 
sale și trebuie să se supună necondiționat autorității de Rege a Domnului Isus și a voii Sale revelate 
în Sfânta Scriptură. 

Credincioșii de astăzi au nevoie să recupereze pe baza învățăturii Sfintelor Scripturi și a 
exemplelor pe care le avem relatate în ea practica preamăririi și a slăvirii Domnului care trece 
dincolo de câteva cuvinte de laudă care sunt urmate de o listă lungă de cereri. Credinciosul care 
este uimit de slava, puterea și măreția Domnului va avea mai puține aspecte de cerut din partea 
Domnului și va avea mult mai multe motive pentru a-L înălța. Acolo unde un credincios se dedică 
în închinarea sa în a-L preamări pe Domnul pentru cine este El și pentru ceea ce face El, acolo va fi 
descoperită slava lui Dumnezeu în viața acelui credincios. 

3. Preamărirea recunoscătoare a mărinimiei divine (vs.17–29)
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