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Anunturi Motive de 
RUGĂCIUNE

Telefon de contact. Comunicăm cu membrii 
bisericii prin media (site, Facebook). Ne puteți 
trimite cereri de rugăciune, întrebări prin SMS, la 
numărul de telefon 0770 699 597.

Întâlniri tineret (online). După timpul de 
închinare și mesajul biblic (transmise pe pagina de 
internet a bisericii, Facebook și Youtube), va avea 
loc o întâlnire interactivă pe Zoom. 

 

Dărnicie. Cei care doresc să se închine Domnului și 
prin dărnicie, o pot face prin transfer bancar într-
unul din conturile de mai jos. Ceilalți, pot pune 
deoparte darurile de bunăvoie și cu prima ocazie 
favorabilă, să le aducă la Casa Domnului.

Pentru toți cei afectați într-un fel sau altul de 
pandemia coronavirus. Domnul să-i ridice și să le 
dea biruință în această încercare.

Pentru înțelepciune, stăruință și creativitate în a 
căuta în aceste vremuri, “mai întâi Împărăția lui 
Dumnezeu și neprihănirea Lui” (Matei 6:33). Fie ca 
această căutare să se reflecte tot mai mult în 
caracterul, închinarea, slujirea și mărturia noastră.

Pentru împlinirea voii lui Dumnezeu. Ne rugăm ca 
aceste vremuri să fie vremuri de îndurare, de 
cercetare, de apropiere de Dumnezeu și de 
mântuire a multor suflete.

Pentru cei din linia întâi, implicați în lupta 
împotriva pandemiei coronavirus (personal 
medical, autorități, cercetători și alții) ca 
Dumnezeu să-i echipeze cu tot ceea ce este necesar 
pentru a face tot ce este omenește posibil în 
rezolvarea tuturor c azurilor.

Pentru stabilitatea țării, pentru pace și protecție în 
interior și la granițe, de orice rău și de orice duh de 
boală. Sursa noastră, ajutorul nostru, puterea 
noastră, toate acestea vin de la Dumnezeu. 
Dumnezeu ne-a dat pace, nu un duh de frică. Să ne 
încurajăm așadar unii pe alții și să privim doar la 
Dumnezeu, deoarece El este suveran. 

 Împărăției”

DUMINICĂ seara

DUMINICĂ dimineata
ora 11  Mesaj: 

 

 “Întâlnirea în izolare cu Hristosul

 ALEXANDRU NEAGOE

 înviat” (Ioan 20:24-29)

ora 18 Mesaj: 

 IOAN BUGNĂRUG

 “Puterea Învierii și Evanghelia 

 (Faptele Apostolilor 1:1-3)

ora 19  Mesaj:  

 

 Iona (III)

  

 ALEXANDRU NEAGOE

 ... ca toți ceilalți!” 

 

JOI seara

 PETRU BULICA

 “Răzvrătirea: vreau să fiu diferit

MARTI - tineret

ora 19  Mesaj:

Pashka Liudmyla

Roman Alexandru

Babiceanu Constantin

Bunzac Marta

Căprărescu Mihaela

Cioloca Paul

Șerban Daciana

Manciu Maria

Nicolici Szilvia

Cornea Mărioara

Dronca Elena

Bandrabur Gheorghe

Lup Alexandra

Mercea Daniel

Greucean Ioana

Motrescu Elisabeta

Sîrbu Adriana

Surducan Ionel

Turcan Lenuța

Toma Petru 
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PROGRAMUL BISERICII ONLINE

Rugăciune pentru biserică și pentru lume

Informații și anunțuri

Selecții muzicale din serviciile Bisericii Betel

Biserica în case (imagini și contribuții din familii)

Rugăciune specială pentru problemele ascultătorilor

Mesaje biblice: pastorii bisericii

DIN PROGRAMELE 
BISERICII ONLINE



  

STUDIU BIBLIC 
pentru 26.04

Scopul lecției: Să ne ajute să înțelegem că, atunci când răsplătim răul cu bine, cei ce ne-au tratat nedrept pot fi 
motivați să se pocăiască.
Iosif este unul dintre cele mai remarcabile caractere biblice. Aproape un sfert din cuprinsul cărții Geneza îi este 
dedicat. Orice cititor atent al Bibliei poate observa cu ușurință că Duhul Sfânt menționează crearea 
Universului într-un singur capitol, dar rezervă nu mai puțin de 12 capitole istoriei unui om care, așa cum 
observa John Phillips, nici măcar nu este în linia mesianică. Iosif a fost un om care a experimentat o mulțime de 
stări posibile: a fost favorizat, dar și abuzat; a fost iubit, dar și urât; a fost ales, dar și respins; a fost trădat, dar și 
salvat; a fost ispitit, dar și răsplătit; a fost rob, dar și guvernator. Cu toate acestea, dintre toți bărbații menționați 
pe paginile Scripturii, Iosif portretizează cel mai bine viața Domnului Isus. El a învins tentațiile așa cum a făcut 
și Domnul, a fost trădat de oamenii pe care-i iubea, a suferit pentru că puritatea sa scotea la iveală imoralitatea 
altora, a fost judecat și condamnat pe nedrept, iar în cele din urmă a fost înălțat nespus de mult. Adversitățile nu 
l-au doborât, ispitele nu l-au distrus, prosperitatea nu l-a compromis, iar închisoarea nu l-a umplut de ură. Este 
imposibil să citești Sfânta Scriptură și să nu observi că Iosif este unic între eroii credinței datorită integrității 
sale și a disponibilității de a-i ierta pe cei care i-au fost ostili. Pastorul și scriitorul Clarence E. N. Macartney 
rezumă foarte bine viața lui Iosif în următorul paragraf: Istoria lui Iosif este o nuvelă bine scrisă și de sine 
stătătoare, descriind în detalii vii evoluția personajului dintr-un tânăr talentat și arogant într-un bărbat de 
vârstă mijlocie plin de compasiune. Geneza atinge un vârf melodramatic în ultimele sale capitole, prezentând 
istoria unui om care a trecut de la bogăție la zdrențe și apoi din nou la bogăție, saturată de toate emoțiile umane 
posibile: dragoste și ură, ambiție și glorie, gelozie și furie. Istoria provoacă lacrimi de bucurie și de tristețe. 
Costumele se schimbă cu rapiditate. Este o povestire captivantă despre trădare și înșelăciune, amăgire și 
iertare. În ciuda ostilităților de care a avut parte în viață, Iosif nu s-a lăsat cuprins de amărăciune și nu a căutat să 
se răzbune pe cei ce i-au făcut rău, ci, dimpotrivă, i-a iertat și a devenit o mare binecuvântare pentru ei. În ce 
situații a devenit Iosif o binecuvântare? Iată cel puțin trei situații despre care Biblia vorbește foarte clar.
1. Iosif a fost o binecuvântare pentru tovarășii săi de temniță
Când frații lui l-au vândut pentru a fi dus rob în Egipt, pentru Iosif nu mai exista nicio speranță că va fi bine din 
nou. Dar prin muncă grea și integritate, cu Dumnezeu alături, Iosif s-a remarcat în casa lui Potifar. Se părea că 
viața lui se îndreaptă într-o direcție bună. Dar apoi a refuzat avansurile soției stăpânului său și a fost aruncat în 
închisoare, speranțele lui năruindu-se din nou. Însă și acolo, având parte de prezența lui Dumnezeu, Iosif s-a 
evidențiat iar mai-marele temniței l-a pus supraveghetor peste ceilalți deținuți. Speranțele lui au reînviat și 
Iosif s-a rugat ca Dumnezeu să-l scoată de acolo. Nu știm cât timp a trecut, dar, după o vreme, doi deținuți noi au 
ajuns în temniță alături de Iosif: erau paharnicul și brutarul-șef ai lui faraon, doi oameni importanți ai curții 
imperiale a faraonului. Paharnicul era mai mult decât un degustător al vinului pe care urma să-l bea împăratul, 
care îl asigura că nu este otrăvit. Era totodată confidentul, consilierul lui personal, omul de încredere. Brutarul-
șef se asigura de calitatea mâncării faraonului. Acești doi oameni l-au ofensat pe împărat și au ajuns lângă Iosif 
în temniță. Într-o noapte amândoi au avut câte un vis, iar Iosif, cu ajutorul lui Dumnezeu, le-a oferit 
interpretarea. Visul paharnicului însemna că peste trei zile avea să fie eliberat și repus în poziția de cinste de la 
curte, iar visul brutarului-șef însemna că peste trei zile urma să fie executat.

Ideea centrală: Prin harul lui Dumnezeu, putem ierta nedreptățile suferite și putem fi o binecuvântare pentru 
cei ce ne-au rănit.

IOSIF — Alege să fii o binecuvântare, 

chiar dacă trăiești într-un mediu ostil
Text: Geneza 50:15–21; Verset cheie: Geneza 50:20–21

Foametea a cuprins și Canaanul, așa că Iacov și-a trimis cei zece fii mai mari în Egipt să cumpere cereale de 
acolo. Deși i-a recunoscut din prima clipă în care i-a văzut, Iosif i-a făcut pe frații lui să treacă printr-o serie de 
evenimente plănuite și executate cu multă măiestrie. Doar la a doua călătorie a fraților lui, Iosif li s-a descoperit 
și a recunoscut că tot ce i s-a întâmplat a făcut parte din planul lui Dumnezeu de a salva familia lui Iacov și, 
implicit, linia mesianică de la distrugere: Acum, nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus 
aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră (…) Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră 
ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis 
aici, ci Dumnezeu (Geneza 45:5, 7–8a). Uimirea fraților lui se amplifică pe măsură ce Iosif le vorbește. Probabil 
ei se așteptau să-l audă spunând: „M-ați tratat ca pe un nimic, ați vrut să mă ucideți aruncându-mă în groapă, 
apoi m-ați vândut ca sclav, fără să vă pese când strigam să nu mă vindeți. Din cauza voastră am suferit cât nu vă 
pot descrie în cuvinte. De două zeci și doi de ani am așteptat momentul acesta, acum e timpul meu”. Dar Iosif 
nu vorbește nimic despre așa ceva. Niciun gând de răzbunare. Dimpotrivă, Iosif le-a vorbit blând și le-a spus ce 
planuri are pentru ei și familiile lor. Le-a promis că le va purta de grijă în anii de foamete ce vor veni și, astfel, 
familia lor, viitoarea națiune care va descinde din ei și însăși linia mesianică vor fi salvate. Iosif ne arată că, 
oricât de distruse ar fi relațiile noastre cu cineva, există o șansă să fie restaurate, dacă Îl lăsăm pe Dumnezeu să 
intervină. Cheia reconcilierii este atitudinea noastră și cheia atitudinii noastre este supunerea față de 
Dumnezeul suveran. Aspectul remarcabil referitor la viața lui Iosif nu constă în inteligența lui, în abilitățile 
administrative sau chiar în darul de a interpreta visele, ci în atitudinea lui față de tratamentul nedrept la care a 
fost supus în mod repetat. Și motivația acestei atitudini a fost relația lui cu Dumnezeul suveran. 

Iosif nu a știut exact ce avea Dumnezeu pregătit pentru el până în ziua când lucrurile au luat o întorsătură 
radicală în viața lui. Ziua aceea din temniță a început la fel pentru Iosif ca în ultimii doi ani. Și totuși, la sfârșitul 
ei Iosif era al doilea om în imperiu. Trecuse testul. Ieșise biruitor din încercare, acum era timpul pentru 
înălțare, pentru promovare. În tot timpul acela de încercări repetate, Iosif a umblat cu Dumnezeu și a dezvoltat 
un caracter evlavios prin munca prestată. Asta l-a făcut să fie pregătit pentru înălțarea pe care Dumnezeu i-a 
pus-o înainte. În 2 Samuel 2:30, Dumnezeu spune: Căci voi cinsti pe cine Mă cinstește. Pentru că Iosif l-a 
onorat pe Dumnezeu și I-a fost credincios în lucrul încredințat, Dumnezeu l-a onorat. Ce putem învăța din 
viața lui Iosif de până aici? Că trebuie să-L onorăm pe Dumnezeu și în suferință și în succes. Faraon a avut acele 
două vise despre vacile grase și slabe și despre spicele pline și goale. Când vrăjitorii lui nu i-au putut interpreta 
visele, paharnicul, al cărui vis îl interpretase Iosif cu doi ani în urmă, a îndrăznit să-i vorbească faraonului 
despre el. Așa că împăratul l-a chemat pe Iosif. După ce s-a ras și și-a schimbat hainele, Iosif a fost dus în fața lui 
faraon (v. 14). Imaginați-vă cum trebuie să se fi simțit Iosif! După umilințele și suferințele închisorii, ajunge să 
stea în prezența celui mai puternic monarh al lumii în acel moment. Primele cuvinte ale lui Iosif l-au 
impresionat pe faraon. Când el i-a zis: […] Am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit (v. 15b), Iosif 
a stat cu curaj în fața acestui rege păgân și cu îndrăzneală sfântă i-a spus: Nu eu! Dumnezeu este Acela care va da 
un răspuns prielnic lui Faraon! (v. 16). În timp ce a rostit interpretarea, Iosif a menționat numele lui Dumnezeu 
de patru ori (41:16, 25, 28, 32). Și faraonul a prins ideea. Chiar dacă avea o religie politeistă, el însuși având 
statutul de semizeu, a recunoscut că în Iosif este un duh mai înalt decât în întreaga sa religie și că Dumnezeul 
lui Iosif poate face ce nu pot zeii lui; doar Dumnezeul lui Iosif poate aduce binecuvântare și blestem, belșug și 
foamete peste întreaga lume. Datorită curajului și înțelepciunii deosebite de care a dat dovadă, Iosif a fost 
numit vicerege și responsabil cu implementarea unui plan de ieșire din criză. Astfel, Iosif a economisit cât a 
putut de mult surplusul de cereale din primii șapte ani de belșug și l-a folosit cu înțelepciune în cei șapte ani de 
foamete. Biblia menționează că din toate țările venea lumea în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif, căci în toate 
țările era foamete mare (41:57). 

În aceste circumstanțe Iosif a apelat la paharnic: Dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, 
bunătate față de mine; pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta (40:14). Trei zile 
mai târziu profețiile lui Iosif s-au adeverit și speranțele lui erau la cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Se și 
vedea bucurându-se de soarele de afară. Se imagina alergând spre Hebron, la bătrânul lui tată, pentru a-l 
îmbrățișa. Dar a venit seara și Iosif era tot în închisoare. Niciun semn că ar putea fi eliberat. „Nu e nicio 
problemă”, probabil își spunea Iosif, „mâine paharnicul o să-i vorbească lui Faraon despre mine și o să fiu 
eliberat”. A doua zi poate că Iosif l-a întrebat pe gardian: „Nu ai auzit vorbindu-se nimic despre mine?” „Nimic! 
Nicio vorbă!” Așa a trecut toată săptămâna și apoi o lună întreagă. Și toată nădejdea lui Iosif se prăbușește când 
realizează că paharnicul a uitat de el. 

3. Iosif a fost o binecuvântare pentru familia sa și pentru întreaga omenire

2. Iosif a fost o binecuvântare pentru Egipt și pentru națiunile învecinate
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