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Cum folosim acest 
îndrumător de   

rugăciune 
- Îndrumătorul pentru 
rugăciune conține cinci 
scopuri spirituale: I, II, III, 
IV, V, detaliate pentru 
fiecare zi din săptămână 
- Sunt cinci obiective 
pentru rugăciune și 
trăire, pentru fiecare zi. -
Fă un popas la fiecare 
dintre ele 
- Îți sugerăm să folosești 
acest îndrumător atunci 
când te rogi în camera ta, 
în familie, în grupuri mici 
sau în plenul bisericii 
- Meditează asupra unui 
text biblic și descoperă 
cum este Dumnezeu, ce a 
făcut sau ce a promis că 
va face în raport cu 
problema, nevoia sau 
situația descrisă la fiecare 
punct 
- Intră cu laude și 
mulțumiri în prezența 
Domnului. Mărturisește 
păcatul tău personal sau 
al poporului, atunci când 
este cazul.  
- Îndrăznește să ceri 
lucruri mărețe pentru 
tine și pentru alții 
- Nu fii rigid și legalist. 
Dacă ai sărit peste o zi și 
nu te-ai rugat, nu te da 
bătut. Perseverează cu 
mai multă atenție! 
 
 

Ne propunem ca 
membri ai Bisericii 
BETEL, să  urmărim  

următoarele  scopuri  
spirituale în anul 2015: 

 
I. Să -L onorăm cum se 
cuvine pe Tatăl nostru cel 
Ceresc  
(Mat. 6:9-15; Mal. 1:6)  
 
II. Să contribuim la 
propășirea spirituală a 
Bisericii Betel, pentru 
lauda lui Dumnezeu 
(Efes. 4:11-16; Iuda 18:25) 
 
III. Să ne însușim zilnic 
binecuvântările lui 
Dumnezeu și să fim o 
binecuvântare pentru cei 
de aproape și cei de 
departe  
(1 Tim. 2:1-7; Gal. 3:13-14) 
 
IV. Să fim slujitori care 
fac întotdeauna ceea ce 
Domnul le spune și să-i 
susținem în lucrarea lor  
pe ceilalți slujitori  
(1 Cor. 4:1-2; 1 Tes. 5:11-24) 
 
V. Să trăim conform 
Cuvântului, făcând voia 
Domnului oricât ne-ar 
costa, ca să fim fericiți 
(1Ioan 2:6; Matei 5:1-12) 
 
 
 
 
 
 

DUMINICĂ 
 
I.(Sfințească-se Numele 

Tău) Să onorăm Numele 
Lui, printr-un timp  
zilnic de părtășie 
specială cu El, vorbind 
despre El și despre noi: 
închinare, asemănare cu 
El, trăire, îndrăzneală, 
reverență 
II. Să fim gata oricând, 
să mărturisim binele pe 
care ni l-a făcut Domnul 
și să-i invităm pe oamenii 
cu care relaționăm, la 
Biserică și la Hristos 
III. Toți românii  din 
diaspora: binecuvântare, 
mântuirea și mărturia lor 
între străini, relații bune 
cu cei de acasă, implicare 
în Biserică și formarea de 
noi biserici,  
IV. Servicii divine: 
închinare, rugăciune, 
Cuvânt, cântare, mărturii,  
cateheză, o manifestare a 
prezenței lui Dumnezeu, 
participare.  Musafirii 
bisericii:  buni primitori 
de oaspeți, comunicare și 
cunoaștere, cei care ne 
privesc pe Internet 
V. Să fim săraci în duh, 
conștienți de lipsurile și 
adevăratele nevoi ale 
noastre, să fim  gata să 
primim tot ce vine din 
mâna lui Dumnezeu, 
smerenie, dependență de 
Dumnezeu, mulțumitori. 

 

LUNI 
 
I. (Vie Împărăția Ta) Să-L 
cinstim pe Dumnezeu 
ca  Împărat  făcând doar 
ceea ce ne poruncește, 
demonstrând prin trăire, 
că aparținem Împărăției 
Cerurilor,să căutăm cu 
prioritate Împărăția Lui și 
să trăim în neprihănire. 
II. Să venim la biserică 
cu bucurie și la timp; să 
contribuim la o atmosferă 
în care să se recunoască 
prezența lui Dumnezeu 
III. Bisericile baptiste 
și relațiile cu alte 
biserici:trezire spirituală, 
conducători dedicați, 
plini de Duhul Sfânt,  cu 
viziune, o bună  mărturie, 
colaborare și încurajare, 
impact în societate 
IV.Păstorii și Comitetul 
Bisericii: dedicare și bun 
exemplu, , călăuzire 
divină în luarea 
deciziilor, legătură bună 
cu membrii bisericii, 
autoritate spirituală în 
relații, în Cuvânt și în 
rugăciune, bolnavi în 
trup sau în suflet: har și 
biruință, mărturie, cei 
care îi îngrijesc, vindecare  
V.Să fim pocăiți 
adevărați: să plângem  
păcatul și să plăngem cu 
cei ce plâng,   zdrobire,   
inimi sensibilizate de 
Duhul Sfânt. 
 



MARȚI 
 
I. (Facă-se voia Ta) Să fim 
loiali Regelui, făcând 
cu bucurie voia Lui. Să 
ne supunem  şi să 
exercităm autoritate în 
Numele Domnului Isus. 
Să adunăm comori în 
ceruri 
II. Să ne implicăm tot  
mai mulți, cu 
înțelepciune  și cu 
dedicare în grupuri mici 
de părtășie, rugăciune, 
studiu biblic, slujire, 
misiune, să veghem unii 
asupra altora 
III. Rude, prieteni dar  
și oameni greu de 
înțeles: mântuire și 
vindecare, recunoștiință, 
respect, iertare, dragoste 
IV. Copiii și tineretul 
Bisericii: creștere, 
mărturie care să atragă pe 
colegii lor la Hristos, 
relații bune cu alte 
generații, grupele de 
copii și de tineri și  
coordonatorii acestora, 
întâlnirile de tineret. 
Misiunea Bisericii Betel 
Bisericile misiune, alte 
lucrări misionare, cum ar 
fi lucrarea medicilor 
V. Să experimentăm 
fericirea celor blânzi: 
rezistență la provocări,  
răbdare, a înainta cu 
autoritate și bunătate în 
ciuda opoziției, fără 
răzbunare. 

MIERCURI 
 
I. (Pâinea noastră cea de 

toate zilele) Să-L 
onorăm pe Dumnezeu 
pentru purtarea Lui de 
grijă, alungând prin 
credință orice teamă și 
îngrijorare,  dar  și prin  
faptul că ne  îngrijim de 
nevoile semenilor noștri 
II. Zilnic să ne întâlnim 
cu Dumnezeul nostru:  
să ne pregătim în mod 
special pentru întâlnirea 
cu El, zilnic să-I auzim  
glasul și să-I vedem Fața. 
III. Vecini, colegi și 
prieteni: să avem o 
reputație bună înaintea 
lor, respect, ajutorare, 
comunicare, mărturie  
IV. Corul bisericii și 
alte formații muzicale: 
vieți dedicate, inimi 
curate, participare la 
repetiții, inspirație în 
alegerea repertoriului și 
interpretare, implicarea 
altor slujitori. Lucrarea 
de rugăciune: implicare, 
rugăciune, răspunsuri și 
mărturii, inspirație, duh 
de rugăciune 
V. Să fim însetați după 
neprihănire: relații 
corecte, victorie și  
eliberare de sub puterea 
păcatului,preocupare și 
rugăciune pentru cei 
nedreptățiți,corectitudine
să credem că Domnul va 
face dreptate tuturor. 

JOI 
 

I. (Și ne iartă nouă 

păcatele, precum...) Să-L 
onorăm pe Domnul 
pentru bunătatea Lui, 
fiind, la rândul nostru, 
buni și iertători; să nu ne 
ascundem de Dumnezeu. 
II. Să facem zilnic, cel 
puțin un bine, în 
Numele Domnului  
III. Timișoara  și 
localitatea natală: 
conducători  pricepuți și 
cu frică de Dumnezeu, un 
model de înțelegere și 
colaborare,  tot mai mulți 
credincioși autentici 
IV. Viața de familie a 
membrilor bisericii:   
împreună; comunicarea 
nevoilor și experiențelor; 
vindecarea  rănilor; 
pentru cei care sunt 
singuri sau singurii  care-
L iubesc pe Dumnezeu;  
cerul în familie și familia 
în cer.  Studiul biblic 
pregătirea temeinică, 
personală și în familie a 
temei biblice duminicale, 
coordonatori destoinici  
în pregătire, în predarea 
lecțiilor și ca model de 
trăire  
V. Să fim milostivi, 
asemenea Domnului Isus: 
compasiune, să nu fim 
aroganţi, duri și aspri;  să 
nu-i tratăm de sus pe 
alţii, să fim conştienţi ca 
avem nevoie de mila Lui.  

VINERI 
 
I. (Și nu ne duce pe noi în 

ispită...) Să-L onorăm pe 
Dumnezeu printr-o 
viață de biruință, 
asupra firii pământești, a 
influențelor lumești și 
asupra celui rău; să 
purtăm zilnic crucea 
II. Să fim zilnic plini de 
Duhul Sfânt, astfel încât 
să nu vorbim de rău pe 
nimeni ci doar să-i 
binecuvântăm. 
III. România și relația 
cu alte țări:Președintele  
și primul ministru, 
conducători la nivel 
central cu frică de 
Dumnezeu; dialog bun și 
civilizat între oameni, 
dreptate pentru toți, 
limitarea răului,  un an 
agricol bun și pâine cu 
mulțumire pe orice masă 
IV. Pregătirea trupului și 
a sufletului pentru Cina 
Domnului: verificarea și 
restaurarea relațiilor,    
părtășie reală cu Hristos, 
iubirea venirii Lui. Cei 
mai recent botezaţi şi 
cei ce nu sunt botezaţi: 
creștere în harul Lui. 
V. Să avem o inimă 
permanent curată: a-L 
recunoaște cu bucurie pe 
Dumnezeu în viața 
noastră și în jurul nostru,   
trăirea în lumină, să fim 
cinstiți, deschiși, onești, 
să nu fim prefăcuți 

SÂMBĂTĂ 
 
I.(A Ta este Împărăția, 

puterea și slava)  Să-L 
onorăm pe Dumnezeu 
ca Stăpân peste toate 
lucrurile și peste toate 
națiunile încredințând 
totul în mâna Lui și 
primind totul de la El.  
II.Să ne unim în duhul 
nostru cu ceilalți frați sau 
surori, la ora 21, pentru 
cel puțin 5 minute, ca să-I 
mulțumim Domnului. 
III. Lumea întreagă.  
Evanghelia la toate 
popoarele și grupurile 
etnice; pentru țările de 
origine ale fraților sau 
surorilor, precum și a  
colaboratorilor noștri din: 
Republica Centrafricană, 
Moldova, Serbia,  Italia, 
Spania, Franța, Germania, 
Anglia, Suedia, SUA, ș.a. 
IV. Clubul AWANA 
inspirație, echipa de 
slujire, copii tot mai 
mulți, prieteniii  copiilor 
și familiile acestora.  
Evenimentele bisericii : 
Serviciile divine ale 
bisericii, binecuvântări,  
nunți, înmormântări etc. 
V. Să fim împăciuitori: 
pace cu Dumnezeu,pacea 
lui Dumnezeu și cu toți 
oamenii; să ascultăm bine 
înainte de a vorbi și să ne 
implicăm cu dragoste și 
mai ales înțelepciune, în 
soluționarea conflictelor 



 
 
 


