Anunturi
,
Calendare și manuale de studiu biblic. La
standul de cărți din holul bisericii, se găsesc
calendare și manuale de studiu biblic care vă sunt
oferite GRATUIT.
Ședință comitet prezbiteri & diaconi: 19
aprilie, ora 18:00.
Întâlnire cu familiile bisericii - vineri, 23
aprilie, orele 19:00-20:30.
Cateheză. Cei care au hotărât să Îl mărturisească
pe Domnul Isus în apa botezului, precum și cei
care doresc să cunoască mai multe despre
credința creștină, sunt invitați la următorul curs
de cateheză, care va începe duminică, 9 mai, ora
10:00, în sala de protocol a bisericii. Înscrieri, la
pastorii bisericii.

REDIRECTIONATI
,
,

Motive de
Pentru candidații la botez - Covaci Sebastian,
Faur Dorian Alexandru, Gross Lucia, Lighezan
Mihaela - ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i
călăuzească pe noua cale pe care au ales-o în viață.
Pentru cei bolnavi. Ne rugăm pentru:
- vindecare și recuperare deplină
-tratament și intervenții medicale adecvate
-cei din jur (familie, personal medical)
-întărirea credinței și o bună mărturie
-cei sănătoși: să-și folosească resursele spre slava lui
Dumnezeu și ajutorarea celor în nevoi
Îi mulțumim Domnului pentru răspunsurile
pozitive în ceea ce privește starea de sănătate a
persoanelor bolnave pentru care ne-am rugat în
ultima perioadă. Ne rugăm ca El să lucreze în
continuare în viețile lor, să le aducă vindecare și
recuperare deplină.
Să fim cu toții slujitori ai Cuvântului. Cu acest prilej,
ne rugăm pentru fratele pastor Ioan Bugnărug care
va predica în această după amiază la Biserica
Baptistă Betania din Timișoara.

din impozit

BOTEZ

RUGĂCIUNE

nou testamentar
Buletin duminical AN XXI Nr. 51 | 27.12.2020

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

DUMINICĂ
10:00-12:00

Serviciu divin:
Cor, grup muzical
Cuvânt: Gigel OLARIU
Mesaj: Petru BULICA
Cum ascultăm ceea ce auzim?
(Luca 8:4-18)
Botez nou-testamentar

17:30 - 19:00

Serviciu divin:
Închinare, fanfară
Binecuvântarea celor botezați
Mesaj: Cătălin COVACI
Pregătirea pentru Împărăție
(Matei 18:21-35)

La multi, ani!

Dacă doriți să redirecționați 3,5% din
impozitul pe venit, bisericii noastre,
vă rugăm să completaţi declarația 230
și s-o predați la biserică până în data de
20 mai. Formularul se găsește la biserică
precum și pe site-ul bisericii,www.betel.ro.
Vă mulțumim!

Anderca Alina
Bărbuț Teodora
Benko Iosif
Bottscheller Angela
Despău Icoana
Henz Diana
Icobescu Andreea

Icobescu Daniel Jr
Isac Gheorghe
Manciu Ioan
Mariescu Giorgiana
Molin Cornelia
Păcurar Maria
Racovicean Doru
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Casa lui Dumnezeu.
O casã pentru inima ta!
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MARTI
19:00 - 20:30

Seară de tineret:
Închinare
Mesaj: Ghiță MOCANU
Elihu - tânărul înțelept

JOI
19:00 - 20:15

Salutul bisericii
pentru anul 2021
Purtaţi-vă sarcinile unii
altora, şi veţi împlini

Serviciu divin:
Închinare
Mesaj: Alexandru NEAGOE

astfel Legea lui Hristos.
Galateni 6:2

2. Lepădarea lui Saul din partea Domnului, pentru neascultarea arătată de el (vs.10–35)

STUDIU BIBLIC

18 aprilie

ÎNCĂPĂȚÂNAREA
Text: 1 Samuel 15

Ideea centrală: Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu este temelia pentru o relație corectă cu Dumnezeu. O
ascultare parțială duce automat la ruperea relației cu Domnul, pentru că El nu tolerează atitudinea de
neascultare.
Scopul lecției: Să ne avertizeze împotriva pericolului unei ascultări incomplete sau nepotrivite față de
cuvântul lui Dumnezeu.
Observații contextuale și exegetice:
Saul a fost primul împărat al lui Israel. Dumnezeu l-a ridicat ca împărat și El i-a dat de la început succes în
demersurile sale ca împărat (vezi 1 Samuel 13–15). Dumnezeu i-a cerut lui Saul ascultare deplină de Cuvântul
Său pentru a fi binecuvântat. Saul însă a demonstrat carențe de caracter și mândria l-a făcut să se bazeze mult
pe el însuși. Acest lucru l-a făcut să gestioneze împărăția așa cum credea el că este bine. A promovat în viața și în
slujirea lui o ascultare parțială de Dumnezeu. De aceea a ajuns să fie avertizat de Dumnezeu că împărăția îi va fi
luată și că va fi dată unui om după inima Lui (vezi 1 Samuel 13:13, 14).
Saul nu a luat aminte la avertizarea Domnului și și-a dezvoltat în timp această atitudine de ascultare
incompletă de cuvântul Domnului. A venit însă vremea când Dumnezeu l-a lepădat pe Saul ca împărat pentru
ascultarea sa nepotrivită de Cuvântul Său și a ales ca împărat pe David (vezi 1 Samuel 15–16). Deși Saul a rămas
până la moartea sa împărat peste Israel, el a fost un „împărat lepădat” de Dumnezeu, pentru atitudinea lui.

Saul nu a luat deloc aminte la ceea ce însemna poporul Amalec înaintea lui Dumnezeu. Ostilitatea acestui
popor față de Domnul era considerată ca un atentat la autoritatea și gloria tronului lui Dumnezeu. Ca atare,
tratamentul față de acest popor trebuia să fie unul pe măsură. Apoi, Saul s-a mândrit cu succesul său împotriva
lui Amalec (v.12). El nu a înțeles că biruința era a Domnului, nu a lui ca împărat. Saul se pare că avea o asemenea
atitudine în aducerea de jertfe a acestor animale. Apoi, justificarea că poporul a vrut așa ceva nu poate sta în
picioare. Saul era unsul Domnului și el trebuia să onoreze slava Domnului în mijlocul poporului, nu să
justifice neascultarea lui cu ascultarea de popor.
Mai vedem și faptul că regretul lui Saul nu era o pocăință reală. El regreta poziția lui ca împărat și slava lui în
fața poporului, nu păcatul său (vs.24, 30). Vrea să justifice neascultarea prin jertfe cu animale care trebuiau
nimicite (vs.22, 23). El nu vedea gravitatea neascultării în adevărata ei dimensiu-ne înaintea Domnului. Saul
credea că poate negocia statutul lui și starea lui spirituală cu Dumnezeu. Saul nu era interesat de slava lui
Dumnezeu înaintea poporului, ci era preocupat de dorința ca slava lui să fie demonstrată în fața poporului.
Saul nu-L vedea pe Dumnezeu ca Dumnezeu.
Toate acestea s-au văzut la Saul și toate acestea sunt un pericol mortal în viața spirituală, în relația omului cu
Dumnezeu. Nu vezi deloc la Saul acea prăbușire totală în fața lui Dumnezeu, așa cum o vezi la David (Psalm 51;
32; 2 Samuel 15:24–26). Toate acestea i-au atras din partea lui Dumnezeu abandonarea lui ca împărat al lui
Israel. Este foarte important să vezi lucrurile cu ochii lui Dumnezeu, nu cu ochi omenești.

Săptămână de post și rugăciune
pentru Tabăra Creștină Brădățel
“Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”
Matei 21:22
În săptămâna 19-25 aprilie 2021, organizăm o săptămână de post și rugăciune, și vă chemăm să vă alăturați

1 Samuel 15 este capitolul lepădării lui Saul. El a dovedit iarăși o ascultare parțială de Cuvântul lui Dumnezeu și,
de data aceasta, Dumnezeu l-a confruntat prin profetul Samuel cu adevărul că o ascultare incompletă
înseamnă, de fapt, neascultare de Dumnezeu. Samuel nu l-a mai vizitat pe Saul și l-a uns ca împărat pe David,
după porunca Domnului (1 Samuel 16). Astfel, Saul a fost lepădat ca împărat. Acest capitol poate fi împărțit în
două părți: neascultarea și lepădarea.

- mântuirea celor nemântuiți,

1. Neascultarea lui Saul de porunca Domnului (vs.1–9)

desfășurarea întregului proiect,

Dumnezeu a considerat că este momentul să judece și să pedepsească poporul amalecit pentru ostilitatea pe
care a arătat-o față de poporul Israel, atunci când a ieșit din Egipt (vezi Exod 17:8–16; 1 Samuel 15:2). Amalec a
vrut să blocheze înaintarea poporului Israel către țara promisă, către Canaan. Domnul i-a poruncit lui Saul să
nimicească întregul popor, de la oamenii mari la prunci, pe femei și pe bărbați și tot ceea ce este a lui Amalec
(toate posesiunile și vitele lor) – nimic să nu fie ținut în viață de la Amalec, inclusiv împăratul acestui popor.
Saul însă a tratat porunca Domnului așa cum a considerat el că este bine. A omorât pe toți oamenii (de la cei mai
mici până la cei mai mari). A omorât însă numai vitele slabe și rele. Vitele grase, frumoase și sănătoase nu le-a
omorât, ci le-a păstrat. De asemenea, l-a cruțat pe împăratul Agag. Saul s-a fălit cu biruința lui împotriva lui
Amalec (vezi v. 12) și a considerat că vitele cruțate le putea aduce jertfă Domnului (v. 15). Saul a motivat apoi că
poporul a decis ca vitele cruțate ale lui Amalec să fie aduse Domnului ca jertfă. Așadar, a fost voința poporului
un asemenea lucru. Dumnezeu însă a considerat această ascultare incompletă ca fiind în mod clar neascultare
de Cuvântul Său

- putere spirituală și ungere pentru cei care vor vesti Cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei cei care vor cânta,

nouă și să mijlocim împreună pentru următoarele motive:
- creșterea spirituală a celor credincioșilor,
- izbândă în proiectele evanghelistice cu tinerii din Oltenia, mântuirea acestora și resurse pentru

- putere și viziune pentru organizatori, binecuvântarea personalului taberei, a voluntarilor și intregului staff
care să ajută la desfășurarea programului taberei, completarea numarului de angajati pe perioada sezonului,
- o familie să administreze tabăra, și un bucătar/o bucătăreasă și personal care să lucreze la bucătărie,
- resurse materiale și financiare pentru toate cheltuielile taberei,
- protecție specială din partea Domnului față de orice pericol sau problemă ce ar putea apărea.
Susțineți-ne în post și rugăciune. Am aprecia și dacă ne-ați anunța de acest lucru printr-un e-mail sau telefon,
ca să fim încurajați de sustinerea dvs. office@bradatel.ro , Facebook: Tabăra Creștină Brădățel.

