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Agapă tineri - 16 februarie, ora 17:00.

Curs căsătorie 2019. Duminică, 17 februarie, la 
terminarea serviciului de dimineaţă, toţi cei care se 
vor căsători anul acesta, sunt invitaţi la o scurtă 
întâlnire de programare a cursului de căsătorie.

Creaţionism știinţific & apologetică creștină 
(pentru elevi, studenţi) - 20 februarie, ora 19:00.

Adunare generală anuală. Duminică, 17 februarie, 
ora 11:00, va avea loc adunarea generală anuală a 
bisericii, în cadrul căreia vor fi aleși membrii 
comitetului bisericii pentru următorul mandat de 4 
ani. În cazul (probabil) în care pe 17 februarie nu se 
va întruni cvorumul necesar, adunarea generală se 
va ţine duminică, 24 februarie, la aceeași oră.

Agapă muzicală - 15 februarie, ora 18:30.

Deces. A trecut în veșnicie mama surorii Rodica 
Bulzan. Înmormântarea va avea loc azi, la Pojejena, 
CS. Fie ca Dumnezeu să mângâie familia îndoliată. 

Program copii - duminică, 24 februarie, ora 18:00.

Sfat frăţesc. Joi, 14 februarie, ora 19:00, va avea loc 
un sfat frăţesc, în cadrul căruia se vor face 
propuneri de membri pentru comitetul bisericii, în 
vederea adunării generale din 24 februarie.

Redirecţionare 2% din impozitul pe venit. Dacă 
doriţi să donaţi cei 2% din impozitul pe venit bisericii 
noastre, vă rugăm să completaţi formularul 230 și 
împuternicirea atașată și să le predaţi la biserică 
până cel târziu 15 martie. Vă mulţumim.

Curs cateheză pentru cei care doresc să se boteze - 
în fiecare duminică, de la ora 9:00.

Curs creștere spirituală pentru cei recent botezaţi - 
în fiecare duminică, de la ora 9:00.

Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi - luni, 11 
februarie, ora 19:00.

Binecuvântări copii - 10 februarie, ora 11:00. 

Întâlnire tineret - marţi, 12 februarie, ora 19:00.

Tabără Betel la Brădăţel. În perioada 15-20 iulie, 
biserica noastră va organiza o tabără pentru copii, 
tineri și familii tinere la Brădăţel. Înscrieri: tabelul 
din hol sau la betelbaptist@gmail.com. Preţul total 
- 360 lei / 5 zile (cazare + masă). Copiii vor putea 
beneficia de subvenţie parţială din partea bisericii.

Anunturi Motive de
RUGACIUNE

RUGĂCIUNE ȘI ACŢIUNE

Pentru persoanele care se confruntă cu probleme 
de sănătate.

Pentru alegerea noului comitet al bisericii.

Pentru familia Pobega Andrei și Giorgiana și pentru 
lucrarea din Republica Africa Centrală.

Răbdare în încercări. Fie ca și perioadele grele pe 
care le trăim uneori să lucreze la întărirea noastră. 
Dumnezeu vrea să ne încredem pe deplin în El, 
așteptând cu răbdare, împlinirea promisiunilor lui.

Pentru ca fiecare membru al bisericii să fie 
implicat cu seriozitate, în cel puţin o slujire 
specifică din biserică și cat mai mulţi să fie 
implicaţi într-o grupă de studiu biblic.

1. să avem în fiecare zi un timp personal de părtășie 
cu Dumnezeu de cel puţin 15 minute

3. să ne implicăm într-o slujire specifică a bisericii

În 2019, vrem să nu unim în rugăciune și acţiune:

5. să ne unim în fiecare zi în rugăciune, în casele 
noastre, la ora 21:00

2. să-i chemăm pe oameni la Biserică și la Hristos

4. să practicăm vorbirea de bine, nu de rău

Să ne asumăm ca zi de post și rugăciune, ziua ce 
corespunde zilei noastre de naștere. Mai multe 
detalii, în suplimentul “Rugăciune și acţiune.”
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18:00 - 20:00  Serviciu divin:

   Închinare

   Cina Domnului

19:00 - 20:30  Rugăciune - Doru Racovicean

   Rugăciune pentru familii

  

   Predică - Daniel Scornea

   Serviciu divin:

   Predică - pastor Alexandru Neagoe

   Fanfara 

Joi  

   Cor

Duminica   

11:00-12:30   Serviciu divin:

   Cor       

   Predică - pastor Petru Bulica

9:00  -  9:50  Rugăciune 

10:00-10:50  Studiu biblic - pastor Ioan Bugnărug

Brîndău Nicolae, Violeta

Buculei Radu

Both Eva

Briscan Floare

Brînzan Estera, Pavel

Botscheller Angela, Nicolae

Bote Paulina

Brânda Graţian, Loredana

Briscan Delia

Boteanu Corina

Botoran Cristian

Bud Mărioara

Bolcu Felicia

Bold Raveca

Bold Florina, Marius

Boldor Cornel, Adina

Boran Ana

Borcilă Constantin

Borozan Aurica

Constanţa Becheru, Felicia Bolcu, Emanuela Bulica, 
Avram Cotta, Oxana Cotta, Iosif Crainic, Adrian 

Dănălache, Gabriela Dumitrășcuţă, Cristian 
Gherebeanu, Alexandra Grunzac, Irena Horvath-

Damian, Emanuel Maftei-Jităreanu, Florin Micicoi, 
Mariana Ogrăzeanu, Stela Olariu, Florica Palici, 

Gabriel Paunovici, Petrică Pavel, Cristian Pitulice-
Vuc, Adrian Popescu, Tabita Viet.

La multi ani!

RUGĂCIUNE 
PENTRU 
FAMILII 

Joi, ora 19, ne vom ruga 
pentru următoarele 

familii/persoane:
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Str. Ady Endre nr. 20 | Tel. 0256 491 918 | e-mail: betelbaptist@gmail.com | web: www.betel.ro

...credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privinţele, 

ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos.
Efeseni 4:15

SALUTUL BISERICII ÎN ANUL 2019



STUDIU BIBLIC
pentru astazi

  

BENEFICIILE RUGĂCIUNII
Efeseni 3:14-21, 2 Corinteni 12:8,9 

Scop: Să ne motiveze la o viaţă de rugăciune mai bogată și mai constantă.

Rugăciunea este o cale de identificare cu comunitatea credincioșilor și a celor aflaţi în nevoie
Conţinutul rugăciunii pauline nu se potrivește cu starea individualistă a societăţii contemporane. Apostolul 
Pavel nu schiţează în rugăciune nici o cerinţă pentru sine ci se roagă exclusiv pentru ceilalţi, conștient fiind că 
este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. ceași familie, însă  mijlocirea ne așează între cel în nevoie și Cel 
care poate să-i ajute. 

După ce cu câteva versete înainte, apostolul Pavel relevă taina lui Dumnezeu ţinută ascunsă în vermurile trecute 
(anume că neamurile sunt impreuna mostenitoare cu noi, alcatuiesc un singur trup cu noi si iau parte cu noi la 
aceeasi fagaduinta in Hristos Isus, prin Evanghelia aceea), singura reacţie posibilă în faţa înţelegerii acestui mister 
este rostirea unei rugăciuni. Pentru apostolul Pavel rugăciunea se înmănunchează perfect cu prezentarea 
adevărurilor teologice și face parte din devoţiunea creștină faţă de lucrarea măreaţă a lui Cristos. Rugăciunea 
enunţată de apostol se diferenţiază destul de mult de conţinutul rugăciunilor înălţate de majoritatea oamenilor 
din veacul prezent care reliefează nevoile materiale și egoiste ale închinătorului. Conţinului rugăciunii dă în 
vileag atât teologia îmbrăţișată (ce credem despre Dumnezeu, despre noi și ceilalţi) cât și valorile și priorităţile 
noastre (când ne rugăm, pentru ce ne rugăm și de ce ne rugăm). Practicarea rugăciunii nu este în folosul lui 
Dumnezeu ci în beneficiul celui care o manifestă. Rugăciunea apostolului Pavel din Efeseni 3 ne invită să 
descoperim câteva beneficii ale acestei arme spirituale:

Explicaţii contextuale și exegetice: 

Uni privesc rugăciunea ca o tehnică umană prin care se modifică întotdeauna voia lui Dumnezeu. Alţii consideră 
rugăciunea o unealtă magică prin care pot fi controlate canalele divine. Nimic din cele de mai sus nu se regăsește 
în concepţia apostolului Pavel care consideră rugăciunea drept calea spre intimitate spirituală cu Creatorul, prin 
care Îi poate înţelege mai bine Fiinţa. Pentru apostol, rugăciunea este mai puţin o tehnică și mai mult o 
relaţionare între el și Dumnezeu. Rugăciunea este tocmai cea care realizează această părtășie a noastră cu 
Dumnezeu, fiind singura cale prin care noi îi putem vorbi lui Dumnezeu. El ne poate vorbi nouă în mai multe 
moduri (natură, conștiinţă, Scriptură), noi într-unul singur, și acela este rugăciunea. A nu avea un timp de 
rugăciune, de părtășie cu Dumnezeu înseamnă de fapt a nu se împlini scopul pentru care am fost creaţi. De aici 
tot golul și toată insatisfacţia din interiorul nostru – din trăirea unei vieţi care merge împotriva a ceea ce am fost 
creaţi să fim. Încă din creaţie am fost destinaţi să avem o comuniune cu Creatorul, iar prin rugăciune această 
legătură poate fi dezvoltată. 

Ideea centrală:  Rugăciunea reprezintă una dintre cele mai mari binecuvântări pe care Dumnezeu a lasat-o 
creștinului, de aceea ea nu trebuie privită ca o povară sau o simplă rutină ce trebuie practicată. 

Rugăciunea este o ocazie extraordionară de a intra în prezenţa Tatălui Ceresc 
- Rugăciunea îl preamărește pe Dumnezeu, întrucât prin ea suntem conștienţi că depindem în totalitate de Acesta 
și că El este singurul care poate să împlinească ceea ce i-am cerut. Cu toate că rugăciunile noastre I-au solicitat 
Domnului un anumit se de cerinţe, în final ar trebui să recunoaștem că Dumnezeu poate să facă nespus mai mult 
decât cerem noi sau gândim noi, chiar dacă aceasta reprezintă ceva diferit de ceea ce ne-am rugat iniţial. 

Întrebări pentru discuţii:

1) Încearcă să analizezi felul în care te rogi. Va da în vileag ce crezi cu adevărat despre Dumnezeu, viaţă și lume.
2) F  rank Laubach spunea: „vreau să trăiesc în așa fel încât a vedea pe cineva să însemne pentru mine a mă ruga 
pentru el.”Î ncercaţi să procedaţi într-o manieră similară și notaţi-vă lucrurile pe care le învăţaţi în cuprinsul ei. 

2) De ce credincioșii practică atât de puţin rugăciunea de mijlocire pentru ceilalţi? În ce fel este diferită mijlocirea 
credinciosului de mijlocirea lui Hristos? 

Sugestii practice: 

3) Creionaţi o listă de rugăciune în care să inseraţi 10 membrii din biserica dumneavoastră, pentru care să vă rugaţi.

1) Ce alte beneficii aţi observat în urma practicării rugăciunii creștine? 

3) Prezentaţi câteva experienţe trăite cu Dumnezeu în urma practicării rugăciunii. 

La finalul rugăciunii scrise, apostolul Pavel este conștient că Dumnezeu poate împlini mult mai mult decât a 
enunţat el anterior. Nu există Persoană, mai puternică și într-o poziţie mai înaltă decât Dumnezeu. Cu toate 
acestea, El ne este atât de accesibil. În faţa Lui putem veni oricând, fără programare, fără intervenţii din afară, fără 
liste de așteptări interminabile. Evrei 4:16 ne încurajează: „Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul 
harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” Conștientizând asta la 
modul cel mai serios, vom mai face din Dumnezeu ultima noastră opţiune, la care apelăm atunci când toate 
celelalte opţiuni ni s-au epuizat, jignindu-L prin neîncrederea noastră, sau vom alerga plini de încredere la El din 
prima, onorându-l cu încrederea noastră?       

De ce ar fi un beneficiu mijlocirea pentru ceilalţi? Apostolul neamurilor este conștient că Biserica reprezintă familia 
lui Dumnezeu din care și el face parte, astfel devine ceva natural să te rogi pentru cei din casa ta. Nu doar că facem 
parte din acceași familie, însă  mijlocirea ne așează între cel în nevoie și Cel care poate să-i ajute. De multe ori cel 
aflat în nevoie fie nici nu conștientizează situaţia în care se află, fie nu știe cum să biruiască încercarea (asemenea 
exemplelor Scripturale prin care observăm că nici un posedat nu a cerut să fie eliberat și nici un orb nu a putut să-L 
găsească pe Hristos fără ca să fie îndrumaţi).  Ceea ce se roagă apostolul Pavel pentru cei din Efes este de 
asemenea demn de menţionat, întrucât accentul nu este pe nevoile materiale ale acestora, cât pe necesitatea 
cunoașterii mai profunde a lucrării dragostei lui Hristos pentru aceștia. 

Aplicaţii: 

Înţelegând binecuvântările care decurc prin disciplina rugăciunii, potrivit textului Scripturii, se pot oferi 
următoarele aplicaţii:

Rugăciunea este o oportunitate de a aduce orice problemă, bucurie sau necaz în atenţia Celui care poate totul.  

David Jeremiah marturisea sub forma unor cuvinte contrastante realitatea tragica a zilelor noastre vizavi de lipsa de 
rugaciune a Bisericii. Avem multe organizari, dar putin agonizari, multi platitori dar putini rugatori, multi păstori si 
scriitori dar putini luptători, avem multe patimi si putine lacrimi, multe obiceiuri si putine ingenuncheiri. Daca esuam 
in rugaciune, esuam oriunde. Am pierdut credinta istorica a parintilor nostri si am substituit-o cu credinta isterica a 
semenilor nostri. Multi creștini recunosc importanţa rugăciunii, dar nu sunt gata sa o pună în practică, traducându-
se totul ca o lecţie frumoasă dar care rămâne pur teoretică. 

- Scopul rugăciunii este ca sufletul să se înalţe în prezenţa lui Dumnezeu, dezvoltând un timp real de părtăţie cu 
Acesta, fără a fi încorsetat într-un set rigid de proceduri. (timp sau spaţiu). Deși rugăciunea trebuie să se dezvolte 
ca o disciplină spirituală, nu ne este de nici un folos dacă se realizează doar mecanic un plan bine definit. Nu 
metodele mă vor motiva spre rugăciune, ci năzuinţa sufletului de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu. 
- Rugăciunea aduce unitate trupului lui Hristos. Certurile și dezbinările sunt aproape imposibil de întâlnit în 
bisericile în care credincioșii în mod autentic se roagă unii pentru alţii. Relaţiile între creștini se pot întări prin 
practicarea constantă a rugăciunii de mijlocire. În același timp, rugăciunea de mijlocire nu ar trebui să se rezume 
doar la nevoile imediat materiale, ci asemenea apostolului Pavel, ar trebui să vizeze și aspectele spirituale. 
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