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Iubiţi fraţi şi surori 

Anul trecut, salutul Bisericii Betel a fost:,,Sfârşitul tuturor lucrurilor este 
aproape. Fiţi înţelepţi dar şi vegheaţi în vederea rugăciunii” 1 Petru 4:7. 
Mulţumim Domnului pentru numărul mare de fraţi şi surori care au răspuns 
chemării la rugăciune şi pentru perseverenţa arătată. Mulţi dintre 
dumneavoastră v-aţi înscris în ,,Lanţul de rugăciune” , fie în cel de pe 
facebook, fie în cel de 24 din 24 de ore, conform tabelului din holul Bisericii. 
Aţi răspuns solicitărilor la post şi rugăciune pentru conducerea Bisericii, 
pentru bunul mers al Bisericii şi pentru apropierea fiecăruia de Dumnezeu, 
pornind de la Rugăciunea de Mare Preot a Domnului Isus din Ioan 17.  Sunt 
convins că mulţi alţi fraţi şi surori, fără să fie înscrişi pe un anumit tabel, s-au 
rugat în odăiţa lor şi au contribuit astfel la zidirea Bisericii. Pentru tot ceea ce 
a fost bun şi de folos, Slăvit să fie Dumnezeu! 

Anul acesta, 2019, am vrea să continuăm lucrarea şi lupta în rugăciune. În 
vederea unirii şi concentrării eforturilor de rugăciune, vă îndemnăm să luaţi 
parte la următoarea lucrare de rugăciune şi acţiune: 

- în fiecare lună să ne asumăm fiecare o zi de post şi rugăciune (ziua propusă 
este ziua corespunzătoare zilei de naştere, adică toţi cei care s-au născut în 
data de 1 respectiv 2,3,4... a oricărei luni, vor posti în data de 1, respectiv 
2,3,4... a oricărei luni; ex: în 3 februarie vor lua zi de post şi rugăciune, cei care 
s-au născut pe 3 ianuarie, 3 februarie, 3 martie, 3 aprilie şamd; putem fi 
creativi în ce priveşte postul, în luna şi ziua noastră de naştere). În felul acesta 
ne asigurăm că în fiecare zi a lunii vor fi chemaţi să fie de strajă un număr de 
minim 30 de fraţi şi surori. În lunile cu mai puţin de 31 de zile, cei care s-au 
născut pe 31, vor posti şi  se vor ruga în ultima zi a lunii.  
- cei care postesc în ziua respectivă, se  unesc la ora  21 în rugăciune, cu ceilalţi 
fraţi şi surori din întreaga Biserică. Există, de asemenea ocazia de a participa 
la Biserică, în ziua de post şi rugăciune (luni, marţi şi vineri de la ora 18,  joi de 
la ora 19 în cadrul serviciului divin şi duminică de la ora 9) 
(continuăm să ţinem activ pentru urgenţe, situaţii sau evenimente speciale, 
Lanţul  de rugăciune Betel de pe facebook; cei care mai  vor să se înscrie pot 
solicita accept ,,Lanţul de rugăciune Betel”) 
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-Scopurile noastre pentru  rugăciune şi acţiune, sunt următoarele: 
Fiecare frate şi soră, din Biserica Betel, să ne deprindem 
 

1. Să avem  un timp de închinare şi  părtăşie cu Dumnezeu în 
Cuvânt, cântare şi rugăciune, din ce în ce mai extins şi mai 
profund. (Se poate începe cu 10-15 minute şi apoi, puţin câte 
puţin, să se extindă timpul devoţional; primul gând, când ne 
trezim dimineaţa, să fie la Dumnezeu iar ultimul gând, când 
ne culcăm seara, să fie tot la Dumnezeu) 

2. Să-i chemăm pe oameni la Biserică şi la Hristos (să 
recunoaştem  uşile pe care Domnul ni le-a deschis pentru a 
vesti Cuvântul şi să ne rugăm să ne deschidă altele, atunci 
când vedem că sunt închise.) 

3. Să ne implicăm într-o slujire specifică (pe lângă 
preocuparea de a fi o binecuvântare pentru toţi oamenii cu 
care ne intersectăm într-o zi,  participarea la viaţa Bisericii să 
însemne mai mult decât prezenţa la slujbele  Bisericii)  

4. Să practicăm vorbirea de bine, nu de rău (când vorbim unii 
cu alţii  şi unii despre alţii; ne rugăm pentru toţi fraţii şi 
surorile care s-au născut în săptămâna când postim) 

5. Să ne unim la ora 21 în fiecare zi, la rugăciune, în casele 
noastre. (Ne rugăm să ducem la bun sfârşit aceste 5 
angajamentele asumate; ne unim cu Domnul Isus în 
Rugăciunea de Mare Preot din Ioan 17; ne rugăm pentru ceea 
ce ni se propune în Buletinul Duminical şi pentru tot ceea ce 
ne pune Duhul Sfânt, pe inimă) 

(-este frumos şi se cuvine să avem în vedere pe toţi  
credincioşii baptişti, pe  toţi creştinii din lumea întreagă, pe 
toţi românii, ba mai mult, pe toţi oamenii; 
-rămânem deschişi inspiraţiei Duhului Sfânt pentru alte 
îndemnuri şi călăuziri legate de rugăciune) 
 
 

Pastor Ioan BUGNĂRUG 


