
BISERICA CRESTINĂ BAPTISTĂ NR. 1 BETEL TIMISOARA
Str. Ady Endre nr. 20 | Tel. 0256 491 918  | e-mail: betelbaptist@gmail.com | web: www.betel.ro

Motive de 
RUGĂCIUNEAnunturi,

Bulet in duminical AN XX I I Nr. 17|25 .04.2021

BISERICA
BAPTISTĂ
BETEL
Casa lui Dumnezeu.
O casã pentru inima ta!

- vindecare și recuperare deplină

-întărirea credinței și o bună mărturie 

Pentru fratele pastor Alexandru Neagoe care în 

această dimineață va predica la Biserica “Sfânta 

Treime” din Timișoara.

Pentru copiii care în această dimineață sunt aduși la 

binecuvântare, ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și 

să-i ocrotească toată viața.

-tratament și intervenții medicale adecvate

-cei din jur (familie, personal medical)

Pentru cei bolnavi.  Ne rugăm pentru:

Pentru ca pretutindeni în lume, jertfa şi Învierea 

Domnului nostru Isus Hristos să fie cunoscute şi 

crezute, astfel încât bucuria mântuirii să răsune în 

multe inimi. Pentru ca cei care în vremurile acestea, 

ar avea motive de întristare din diferite cauze 

precum boală, sărăcie, singurătate, nedreptate, 

eşecuri, dezamăgire, să privească la Dumnezeu 

care, prin Domnul Isus Hristos, a demonstrat că 

dorește să vină în ajutorul fiecăruia dintre noi. 
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  lui Dumnezeu“ (Rut 2:1-12)

  “Cum putem avea o credință   

MARTI

  mai mare”(Ioan 20:24-31)

18:00 - 19:30 Serviciu divin:

  Cor bărbătesc, binecuvântări

  credinciosului“ (Ioan 21:1-22)

  “Atracția păcătoasă”

  Închinare

  “Rut: tinerețea trăită sub aripile  
  Mesaj: DANIEL STOICA

19:00 - 20:30 Întâlnire de tineret:

JOI    

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

10:00-10:50 Studiu biblic:

  Închinare
  Mesaj: ADRIAN HUDULIN

  Mesaj: ALEXANDRU NEAGOE

  conspirațiilor “ (Efeseni 6:1-12)

DUMINICĂ 

11:00-12:30 Serviciu divin:

  “Creștinul în mijlocul

  Mesaj: IOAN BUGNĂRUG

  “Reabilitarea spirituală a 

  Fanfara

Ședințe de comitet prezbiteri & diaconi: 17 și 31 

mai, ora 19:00.

Întâlnirile de tineret se reiau marți, 11 mai.

Curs de cateheză: în fiecare duminică, de la ora 

10:00. Înscrieri, la pastorii bisericii.

Întâlnire de rugăciune și părtășie a bărbaților: 

luni, 10 mai, ora 19:00. Mesaj: Doug Marksberry:  

“Ce înseamnă a fi bărbat?” 

Curs de pregătire pentru căsătorie: sâmbătă, 15 

mai, ora 10:00.

Purtaţi-vă sarcinile unii altora, 

şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos.

Galateni 6:2

Salutul bisericii pentru 2021

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 la 

data de 20 mai. Formularul se găsește la biserică 

precum și pe www.betel.ro. Vă mulțumim!

Copoț Elena

Muller Ileana

Darău Florica Popa Mihaela

Birovescu Georgeta

Faur Ioan

Tarniță Ileana

Balaj Emilia

Dumitrescu Delia

Dumitrașcu Gheorghe

Pogan Lenuța

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

HRISTOS A ÎNVIAT ȘI S-A ARĂTAT ȘI LUI TOMA!

,REDIRECTIONATI

din impozit

,



STUDIU BIBLIC 9 mai

ATRACȚIA PĂCĂTOASĂ
(David și Bat-Șeba)

Text biblic: 2 Samuel 11 (Iov 31:1), 

Într-o după amiază spre seară, în timp ce David se plimba pe acoperișul casei împărățești, a zărit de acolo 
o femeie frumoasă la chip care se scălda. În încărcătura emoțională a momentului, David a dat curs 
pornirii lui păcătoase, nesocotind faptul că pofta ochilor este un păcat. Dând curs poftei, David 
invadează spațiul intim al unei persoane ignorând faptul că păcatul nu se materializează doar prin 
acțiune, ci și prin atitudine sau gând. 

David, omul după inima lui Dumnezeu (Faptele ap. 13:22), este un exemplu de credință în multe aspecte. 
Deși galeria oamenilor credinței din Evrei 11 nu ne prezintă în detaliu viața lui, el este unul din 
personajele de referință în istoria poporului Israel. Scriptura nu ne prezintă însă versiunea cosmetizată a 
personajelor, ci realitatea așa cum este ea, cu aspectele ei pozitive, dar și negative. Faptul că Biblia ne 
prezintă falimentele eroilor credinței, și nu le ignoră, nici nu le ascunde, ne ajută să înțelegem 
următoarele aspecte:

2. Consecințele păcătuirii (2 Samuel 11:5–27)
De la plăcerea de-o clipă la starea de păcat pe termen lung

Ignorarea păcatului 

- Prezentarea romanțată a vieții de credință poate avea un efect advers

Păcatul are putere de atracție și în cazul oamenilor lui Dumnezeu. Când cineva nu veghează și nu evită 
pericolele ispitirii, ajunge să cadă în păcat și să experimenteze consecințele păcatului, indiferent cât de 
credincios ar fi. Ca și creștini suntem chemați să reflectăm slava lui Dumnezeu prin sfințenie în viața 
noastră, în familiile noastre și în mărturia bisericii. Nu putem să ignorăm faptul că atracția păcătoasă 
este amplificată puternic datorită imoralității societății în care trăim și datorită accesibilității acestui 
păcat prin tehnologia pe care o folosim. Într-un astfel de context, chemarea la veghere este vitală. 

2 Samuel 11 ne prezintă unul din momentele din viața lui David care ne-am fi dorit să nu fi avut loc. 
Ignorarea bătăliei spirituale (v.1)

1. Contextul ispitirii (2 Samuel 11:1–4)

Nu ni se prezintă motivele pentru care David a lipsit de la războiul cu Amon (v.�1), ci doar ni se spune că 
David a rămas la Ierusalim. Deși David nu este implicat în bătălia fizică pe care poporul o ducea, el era 
implicat într-o bătălie spirituală pe care nu o conștientiza. 

Un impuls de moment are consecințe spirituale mari: de la o privire inadecvată se ajunge la preacurvie. 

- Prezentarea detaliilor mai puțin plăcute sau chiar rușinoase din viața lor, oferă credibilitate Bibliei

 Ca și ucenicii cu secole în urmă, și eu țes planuri, ridic castele de speranțe și îmi imaginez 

visele devenite realitate. Aștept cu nerăbdare ziua care aduce schimbarea mult dorită. Apoi, ca cei doi 

ucenici pe drumul spre Emaus, spun și eu dezamăgită, cu capul și inima plecate, neauzită de nimeni: ”Eu 

trăgeam nădejde...”. Și ca cei unsprezece, mă întorc și eu în lumea reală, fără vise. ”Mă duc să prind 

pește!” - a spus atunci Petru, iar ceilalți i s-au alăturat. Îmbrac și eu, din nou, haina zilelor obișnuite. Îmi 

fac treaba, dar sunt absentă. Îmi amintesc din nou și din nou visul spulberat. În locul lui mi-a rămas doar 

monotonia zilnică.

 Și în timp ce apa spală latura corăbiei și în mreaja aruncată nu se prinde nimic, se oprește Cel 

Înviat la mal. Nu îmi reproșează inima descurajată, speranța obosită, chemarea la care am renunțat. Mă 

întreabă doar: ”Ai ceva de mâncare?”. Nu cere El altceva decât mreaja aruncată pe partea dreaptă, în locul 

bun, indicat de El, unde mă așteaptă minunea. Iar la mal: mâncarea pregătită de El. El mă invită la masă. 

Și în timp ce savurez pâinea și peștele oferite, inima mea se liniștește. Și se întâmplă iar minunea: prind 

puteri noi. Nu ca să urmăresc planuri raționale și vise înșelătoare cu speranțe false. Ci ca să urmăresc 

visul Lui și planul Lui, ținându-L pe El de mână. Aceasta e minunea care se întâmplă din nou și din nou 

când accept invitația Lui. Când las totul ca să mă întâlnesc cu El. Când ascult ce are El să-mi spună. Iar 

schimbarea petrecută în interior devine vizibilă și pentru alții.

 Căci întâlnirea cu Hristosul înviat aduce schimbare în fieacare dintre noi.

 Tu te-ai întâlnit cu El?

Adina Ogrăzeanu-Nagy

M-am întâlnit cu El!
“A înviat Domnul cu adevărat!” 

(Luca 24:34)

De la păcat al unei persoane la consecințe comunitare

Starea de păcat întotdeauna de dezvoltă exponențial, având efectul bulgărelui de zăpadă. Păcatul lui 
David crește exponențial de la un verset la altul: v.2 ispitirea, v.3 pofta, v.4 păcătuirea, v.5 consecințele, 
v.6–9 încercarea de mușamalizare, v.10–12 persistența în înșelarea, v.12 abuzul de autoritate, v.13 
determinarea cuiva la beție, v.14 planul uciderii, v.15 desconsiderarea unui viteaz fidel, v.16–17 omorârea 
lui Urie și a multor altor viteji. Odată ce păcatul a fost înfăptuit, el angrenează alte păcate.

De la plăcerea în privit la crimă cu premeditare

3. Confruntare și convertire (2 Samuel 12)

Rareori păcatul nostru se răsfrânge doar asupra noastră. Păcatul lui David a fost urmat de păcatul 
Bat-Șebei printr-o aprobare tacită. Biblia nu ne oferă detalii cu privire la Bat-Șeba și la partea ei de 
implicare sau de vinovăție în această situație. Totuși, în urma păcatului lui David, Bat-Șeba este 
afectată, Urie va fi omorât împreună cu mulți alți viteji (v.17), copilul născut în urma acestui păcat va 
muri, iar o națiune întreagă va avea de suferit. De la un păcat petrecut în intimitate, asistăm la o criză 
resimțită la nivelul întregii împărății. 

Închinătorul inspirat devine un păcătos lipsit de sevă spirituală. În toată această perioadă David nu mai 
scrie nici un Psalm. E o perioadă de tăcere (Psalmul 32:3a), lipsită de vigoare (Psalmul 32:4), plină de 
remușcări și vinovăție (Psalmul 32:5), marcată de pierderea bucuriei (Psalmul 51:8). Diavolul niciodată 
nu ne va prezenta costul păcatului pe termen lung, ci doar plăcerea de-o clipă a păcatului. 

Dumnezeu pedepsește păcatul și nu va trece niciodată cu vederea o stare păcătoasă. David a fost 
confruntat și pedepsit pentru păcatul lui. Totuși, el este un exemplu prin modul în care a învățat să se 
pocăiască după ce a păcătuit. Charles Spurgeon spunea că “Dumnezeu nu va îngădui copiilor săi să 
păcătuiască cu succes.”
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