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Motive de 
RUGĂCIUNE

Anunturi,
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Pentru Institutul Teologic Baptist care anul 

acesta împlinește 100 de ani de existență.

- vindecare și recuperare deplină

-cei din jur (familie, personal medical)

-tratament și intervenții medicale adecvate

Pentru cei bolnavi. 

Să ne rugăm pentru:

-întărirea credinței și o bună mărturie 

*Pentru susținerea în rugăciune a lucrării 

Bisericii Betel precum și a celor aflați  în 

nevoi, vă puteți înscrie în grupul de rugăciune 

de pe Facebook  Lanțul de rugăciune Betel.

Rugăciune la Betel: marți și vineri, de la 

orele 18:00; miercuri, de la ora 6 dimineața. 

Pentru mai multă credință. Să ne ajute 

Dumnezeu să putem să ne încredem pe deplin 

în El, chiar și atunci când nu înțelegem de ce 

trecem prin anumite perioade sau situații.

Pentru o inimă slujitoare și plină de dragoste. 

Să ne punem pe deplin la dispoziția 

Domnului, să căutăm să Îl slujim din toată 

inima și să fim receptivi la nevoile semenilor.

Pentru lucrarea de misiune de la sate, în mod 

special pentru bisericile care aparțin de 

Biserica Betel: Blajova, Chevereș, Folea, 

Nițchidorf, Voiteni. 

JOI    

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

  (1 Cor. 9:24-27)

  ACCENTE (1):  “Dorință sau

  antrenament?” 

  Închinare

18:00 - 19:30 Serviciu divin:

  Închinare, cor

  Mesaj: PETRU BULICA

  “Impărăția lui Dumnezeu între

DUMINICĂ 

10:00-10:50 Studiu biblic:

  ( )Iona 4:1-11, Efeseni 4:26
11:00-12:30 Serviciu divin:

  “IONA - În căile Domnului,

  Închinare grup Arad

  Mesaj: ALEXANDRU NEAGOE

  părăsind mânia”

  (Fapte 1:3; Matei 7:21-29)

  deja și nu încă” 

  Mesaj: IOAN BUGNĂRUG

  

  Importanța rugăciunii (II)

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini astfel 

Legea lui Hristos.

SALUTUL BISERICII

Galateni 6:2

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII
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Casa lui Dumnezeu

O casa pentru inima ta

Cotta Emanuel

Bulmaga Magdalena

Jurcuț Elena

Perneac Gheorghe

Ile Cristina

Pop Adelina

Popa Radu

Cuzman Iulia 

Damșe Estera

Panciu Liliana

Stancu DorinaIanoșel Grigore

Bejan Daniela

Bejinar Andrei

La multi ani!,

Nuntă. Astăzi are loc căsătoria lui 

Claudiu Cornea cu Florina Străin, la 

Izvin. Le dorim “casă de piatră” și multă 

binecuvântare din partea Domnului!

Curs de cateheză. Cei care au hotărât 

să Îl mărturisească pe Domnul Isus în 

apa botezului, precum și cei care doresc 

să cunoască mai multe despre credința 

creștină, sunt invitați la cursul de 

cateheză care se desfășoară în fiecare 

duminică, la ora 10:00, în sala de 

protocol a bisericii. 



STUDIU BIBLIC 30 mai

IONA: În căile Domnului, părăsind mânia

Text biblic: Iona 4:1-11, Efeseni 4:26 

Nivelul ascuns – Înăbușit

b. Oferirea unei perspective limitate cu privire la natura Dumnezeu
c. Oferirea unei perspective limitate cu privire la natura planurilor divine

Cum trebuie să se raporteze la mânie un copil al lui Dumnezeu? Își are ea vreo justificare? Poate 
cineva care se mânie să spună în continuare „Arată-mi, Doamne, căile Tale?” sau „Arată-mi slava 
Ta?” Se arată căile Domnului și slava Sa în momentele noastre de mânie?

Nivelul declarat – Manifestarea

Mânia surprinsă în prejudecățile lui Iona

Mânia surprinsă în „pocăința” lui Iona

Reacțiile noastre în fața circumstanțelor vieții trebuie să fie guvernate de Duhul Sfânt 
al lui Dumnezeu pentru ca atât căile Domnului, cât și slava Sa, să strălucească în 

caracterul creștin clădit prin puterea lucrării dumnezeiești de regenerare.

Mânia surprinsă în constrângerea lui Iona

Mânia surprinsă în  mesajul lui Iona

Definind mânia, June Hunt subliniază că aceasta este un puternic sentiment care se creează atunci 
când o nevoie sau o așteptare nu este îndeplinită. În Scriptură omul mânios este omul care se 
aprinde repede. Nivelurile mâniei variază de la iritări mici, controlate, până la explozii agresive, 
necontrolate; prin urmare, mânia este un termen „umbrelă” ce cuprinde multe emoții: indignarea 
(mânia înăbușită), mânia care arde (cu dorința de răzbunare), furia (mânia înfocată care duce la 
gesturi de rănire sau distrugere) și urgia (furia violentă cu pierderea autocontrolului și chiar 
nebunia temporară). Iona apare în Scriptură ca un caz în care mânia generează o stare alterată a 
echilibrului spiritual pe care îl reclamă cunoașterea și ascultarea de Dumnezeul Atotputernic și 
slăvit. Biblia subliniază că reacția inițială de mânie este o emoție dată de Dumnezeu, însă felul în 
care gestionăm acest sentiment determină dacă permitem mâniei să devină păcat sau nu. Biblia 
spune: „Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră.” (Efeseni 4:26) 

2. Caracteristicile mâniei lui Iona

Nivelul conștient – Frustrarea

a. Oferirea unei perspective limitate cu privire la natura celui transformat de Dumnezeu

1. Cauzele mâniei lui Iona

3. Confruntarea cu mânia lui Iona

Morala poveștii.

Domnul să binecuvânteze această bucățică de rai care este VIAȚA ta ! Trezirea ta dimineața este 

cea mai bună parte, pentru că atunci Dumnezeu îți spune: "Ridică-te, îți dau o altă 

OPORTUNITATE". Suntem născuți pentru a fi fericiți, nu pentru a fi perfecți.
Zilele bune îți dau FERICIRE !
Zilele rele îți dau EXPERIENȚĂ !

Poetul a fost nevoit să lipsească o vreme, dar la întoarcere s-a hotărât să meargă să-și cunoască 

noul vecin. Surpriza lui a fost imensă când l-a văzut pe același fermier ocupat cu muncile sale 

agricole.

"Prietene, nu ți-ai părăsit ferma?"

Nu aștepta ca un poet să vină și să-ți facă un afiș care să-ți spună cât de minunată este viața ta , 

familia ta și tot ce ai....Întotdeauna mulțumește-i lui Dumnezeu  pentru sănătatea pe care o ai, 

pentru viața pe care o trăiești,pentru încăpățânarea cu care te lupți pentru a merge mai departe.

Încercarea te ține PUTERNIC !

"Vând o bucățică de rai, împodobită cu flori frumoase și copaci verzi, cu un râu cu o apă atât de 

pură și de o culoare cristalină așa cum nu ați mai văzut niciodată..."

Un fermier, obosit de rutina zilnică și de munca grea la câmp, a decis să-și vândă ferma...
Nevoit să scrie afișul pentru vânzare, a decis să ceară ajutorul vecinului său care avea daruri poetice 

înnăscute. Romanticul vecin a fost de acord cu plăcere și i-a scris un afiș  pe care scria:

Fermierul a răspuns, zâmbind:
"Nu, dragul meu vecin, după ce am citit afișul pe care l-ai scris, mi-am dat seama că dețin cea mai 

frumoasă bucată de pământ și că nu voi găsi alta mai bună."

Poetul a întrebat apoi:

DAR NUMAI DUMNEZEU TE POATE ȚINE ÎN PICIOARE!

Adela Kobor

Căderile te țin UMIL !
Încercările te țin UMAN !

Bucura-te 

de ce ai! 
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