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Motive de 
RUGĂCIUNE
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Anunturi,

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

10:00-10:50 Studiu biblic:

DUMINICĂ 

11:00-12:15 Serviciu divin:
  Închinare, mesaj: 

  “Vaccin pentru întărirea
  MIHĂIȚĂ DĂNILĂ

   credinței” (Ps. 1:1-3)

  “Amărăciunea “ 

  (Rut 1:1-22, Efeseni 4:31)

  Închinare, mesaj: 
  IOAN BUGNĂRUG
  “Cunoașterea lui 

17:30 - 19:00 Serviciu divin: 

MARTI  

  Dumnezeu. Lecții din viața 
  lui Iov”(Iov 42:1-17)

  

JOI    

  IOAN BUGNĂRUG
  “De la teologie la experiețele

  Închinare, mesaj: 

  crucii” (1 Petru 5:6-14)

18:00 - 19:30 Seară de tineret:

  
  (Ioan 1:19-28)

  Închinare, mesaj: 
  TIBERIU JANAI
  “Tu cine ești?”

18:00 - 19:30 Serviciu divin: 

Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini 

astfel Legea lui Hristos.

Galateni 6:2

Salutul bisericii 

pentru anul 2021
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La multi ani!,

-cei sănătoși: să-și folosească resursele spre 

slava lui Dumnezeu și ajutorarea celor în nevoi

Pentru cei bolnavi: ne rugăm pentru:

-tratament și intervenții medicale adecvate

- vindecare și recuperare deplină

-întărirea credinței și o bună mărturie 

Îi mulțumim Domnului pentru răspunsurile 

pozitive în ceea ce privește starea de sănătate a 

persoanelor bolnave pentru care ne-am rugat 

în ultima perioadă. Ne rugăm ca El să lucreze 

în continuare în viețile lor, să le aducă 

vindecare și recuperare deplină.

-cei din jur (familie, personal medical)

Tâlvan Floare

Mihaiu Ana

Zah Diana

Matei Eugenia

Mutașcu Daniel

Miclea Patrițiu

Tudorache Emanuela

Oschanitzky Lucia

Lupu Eugenia

Rakoci Josef

Săraru Andrea

Stoia Floarea

Ciorba Alexandra

Berce Loredana

Ciorba Paula

Ciupe Andrada

Coroiu Tiberiu

Crănicean Claudia

Bahnean Dumitru

Dancea Lidia

Dronca Nelu

Ile Marius Dan

Botez nou-testamentar - duminică, 18 

aprilie, ora 10:00.

Calendare și manuale de studiu biblic. 

La standul de cărți din holul bisericii, se 

găsesc calendare și manuale de studiu biblic 

care vă sunt oferite GRATUIT. 

Ședințe comitet prezbiteri & diaconi: 12 

și 19 aprilie, ora 18:00.

Curs de căsătorie. Cuplurile care se vor 

căsători anul acesta, sunt rugate să rămână 

pentru câteva minute la încheierea 

serviciului din această dimineață, pentru a 

stabili o dată a cursului.

www.betel.ro

Biserica Betel

Biserica Baptista Nr. 1 Betel 
Marti mergem la Betel
Lantul de rugaciune Betel

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

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 în data de 

20 mai. Formularul se găsește la biserică 

precum și pe site-ul bisericii,www.betel.ro. 

Vă mulțumim!

REDIRECȚIONAȚI

din impozit



STUDIU BIBLIC 11 aprilie

AMĂRĂCIUNEA
Text: Rut 1:1-22, Efeseni 4:31

1. Trecut: Amărăciunea survine când nesocotești vinovăția (1:1–5) Fiecare alegea ce era drept 
în ochii lui, nu în ochii Domnului. Cei din poporul lui Dumnezeu luau decizii potrivit preferințelor 
personale. Întrucât nimeni nu ținea cont de Dumnezeu, El a lovit țara cu foamete.  Oamenii aveau 
înainte o alegere: fie să-și accepte vinovăția și să se pocăiască, fie să ocolească problema și, poate, să 
plece din țară. Acceptarea vinovăției însemna să rămână pe teritoriul promis de Dumnezeu. Dar, 
familia lui Naomi decide să plece. Astfel, între starea ei de „belșug” și starea ei de a fi „cu mâinile 
goale” a fost o plecare (vezi 1:21). Soțul lui Naomi, Elimelec nu s-a gândit să părăsească pentru 
totdeauna țara promisă. Intenția a fost să „locuiască pentru o vreme în țara Moabului” (1:1). 
Întrebare: De ce a fost greșită acțiunea lui Elimelec și a familiei sale? Răspuns: În primul rând, 
pentru că ei părăseau teritoriul promis special de Dumnezeu lui Israel, locul unde li s-a făgăduit 
binecuvântarea. Părăsirea acelui teritoriu însemna pentru ei o pedeapsă (vezi Deuteronom 
28:63–64). Implicația pentru vremea noastră nu este că toți cei ce pleacă din țară pentru un loc de 
muncă neapărat părăsesc voia Domnului. Binecuvântarea noastră azi nu ține de a fi într-un 
perimetru geografic, ci într-unul spiritual, în voia Domnului. 

Scopul lecției: Să te ajute să vezi slava lui Dumnezeu în mijlocul unor experiențe amare, 
înțelegând că El are un plan cu viața ta, dincolo de ceea ce se vede.

Dumnezeu promite că slava Lui va „umple tot pământul” (Numeri 14:21). Dorința celor din poporul 
Său este ca, până atunci, inimile lor să fie pline „de toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3:19). 
Aceasta înseamnă că dorința creștinului este ca și stările sale emoționale greșite să fie 
transformate. Una dintre cele mai păgubitoare stări pentru creștin este amărăciunea. E ceea ce 
afirmă și Evrei 12:15 despre amărăciune. Întrebare: Potrivit acestui verset, de ce crezi că e 
dăunătoare amărăciunea? Răspuns: Pentru că provoacă tulburare în suflet și e molipsitoare pentru 
ceilalți din poporul Domnului. Atunci când cineva nu e motivat de slava Domnului ci de interesul 
personal, se va umple de amărăciune, pentru că viața sub soare e plină de frustrări și neîmpliniri. 
Un astfel de exemplu e Naomi (Plăcută), care le cere consătenilor ei să-i spună Mara (Amărăciune, 
Rut 1:20). Această femeie demonstrează că amărăciunea survine atunci când credinciosul se 
raportează greșit la trecut, la prezent și la viitor. Credinciosul care se umple de amărăciune se 
raportează greșit la trecut. Mai precis, nu vede că unele necazuri care-i provoacă amărăciune i se 
datorează chiar lui. Neascultarea din trecut are legătură directă cu amărăciunea. Ca să vedem care 
era vinovăția lui Naomi, trebuie să răspundem la câteva întrebări.

Ideea centrală: Creștinul care se raportează la trecutul, prezentul și viitorul său prin prisma 
atotputerniciei lui Dumnezeu, va putea trece de la amărăciune la adorare.

2. Prezent: Amărăciunea survine când nesocotești binecuvântarea (1:6–18) Credinciosul 
umplut de amărăciune se raportează greșit și la prezent. Naomi se reîntoarce în satul ei și cere ca 
numele cu care este strigată să fie schimbat. Își dorea ca numele ei să reflecte starea ei prezentă: 
una plină de amărăciune. În pofida cuvintelor ei, la momentul rostirii acestor cuvinte din versetul 
20 Dumnezeu o însoțea cu binecuvântări. Întrebare: Ce dovezi ale binecuvântării lui Dumnezeu 
putea zări Naomi în jurul ei? Răspuns: În primul rând, binecuvântări materiale. Naomi se 
întoarce în Israel pentru că aude o veste bună: Dumnezeu cercetează  poporul Său și îi dă pâine (v. 
6). În Scriptură, ideea de cercetare a unei națiuni e pusă în legătură cu prezența sau absența 
binelui, a recoltelor, a resurselor economice. Dumnezeu vorbește unei națiuni prin situații care 
afectează starea de bine .Tulburarea liniștii unei națiuni poate fi un mesaj de la Dumnezeu.

3. Viitor: Amărăciunea survine când nesocotești speranța (1:19–22) Credinciosul cuprins de 
amărăciune se raportează greșit nu doar la trecut și prezent, ci și la viitor. Naomi e plină de 
amărăciune și pentru că nu privește înainte, dincolo de starea prezentă. Întrebare: Numele din 
cultura evreiască și din capitolul acesta au o semnificație bogată. Naomi vrea ca ceilalți să o strige 
cu un anumit nume (Mara). Însă și ea îl strigă cu un anumit nume pe Dumnezeu. Care este acest 
nume (vezi vs. 20, 21)? Ce exprimă el? Răspuns: Cel Atotputernic. Exprimă abilitatea lui 
Dumnezeu de a face totul, de a face ca imposibilul să devină posibil. „Cel Atotputernic” e un titlu 
folosit în Geneza când Domnul a promis să binecuvânteze dincolo de orice imaginație (Geneza 
17:1–6; 28:3; 35:11). Dumnezeu este la cârma istoriei și Naomi știe aceasta. Ea nu consideră că e la 
discreția unor forțe haotice ale universului. Ea știe că Dumnezeu e „Cel Atotputernic”, Cel din 
spatele tuturor împrejurărilor, însă nu vede că El are un plan bun cu viața ei. Naomi recunoaște 
teoretic suveranitatea deplină a lui Dumnezeu, dar are probleme în a recunoaște în mod practic 
suveranitatea bună a lui Dumnezeu, din pricina necazurilor și durerilor prin care a trecut. 

 O inimă plină de credință nu se teme de ziua de mâine, ci este încrezătoare că 
Dumnezeul Atotputernic veghează și lucrează. O inimă plină de credință vede nevăzutul, 
înțelege vremurile, știe că în întuneric i se aprinde o lumină.

 O inimă plină de credință este cutezătoare ca un leu tânăr. O inimă plină de credință are 
pace în mijlocul furtunilor vieții. O inimă plină de credință iubește și iartă cu ușurință; nu 
întoarce rău pentru rău fiindcă știe că este Cineva care să îi facă dreptate.

 O inimă plină de credință este blândă; nu are o părere prea înaltă despre sine; lucrează în 
bunătate. O inimă plină de credință privește la Dumnezeu și nu la împrejurări, la oameni...

 Când vine însă ÎNDOIALA, credința din inimă se diminuează. Mintea devine confuză, 
până acolo că pune la îndoială și lucrurile evidente, bine știute până atunci. Duhul este amărât. 
Încrederea în sine scade și scade și încrederea în Dumnezeu.

Adela Kobor

 Petru a avut credință când a umblat pe ape, având privirea ațintită spre Domnul, dar 
când furtuna s-a întețit în jurul lui, a început să se îndoiască de ceea ce făcea și de puterea 
Domnului ... şi a început să se scufunde.

 Cum putem să fim plini de credință? Răspunsul îl găsim în Scriptură: Astfel, credinţa 
vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos." (Romani 10:17). Așadar, citește 
Biblia!

CÂND VINE ÎNDOIALA
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