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Motive de 
RUGĂCIUNE

Anunturi,
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DUMINICĂ 
10:00-10:50 Studiu biblic
11:00-12:30 Serviciu divin:   

  Mesaj: Neemia Faur

18:00 - 19:30 Serviciu divin:

  “ACCENTE (2):   
  Antrenamentul spiritual” 

MARTI    
19:00 - 20:30 Întâlnire de tineret: 
  Închinare

  (Filip. 3:7-14)

  Închinare, cor bărbătesc

  “Domnul este păstorul 
  meu” (Psalmul 23)

  Închinare, orchestră
  Mesaj: Alexandru Neagoe

  “Omul calificat pentru

  (Faptele  Apost. 1:12-14)

  “Ilie - Neglijențe care pot

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

  umplerea cu Duhul Sfânt”

  Cătălin Ciuculescu

  Închinare

  Mesaj:  Păun Belciu

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  

JOI    

   duce la depresie”

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

- vindecare și recuperare deplină

 

Pentru tinerii care în această după amiază 

vor sluji la Biserica Baptistă din Nițchidorf.

Pentru Institutul Teologic Baptist din 

București care sărbătorește 100 ani de 

activitate, dar și pentru toate instituțiile și 

persoanele implicate în educație, în cadrul 

Cultului Baptist din România.

Pentru elevii și studenții care au de susținut 

examene.

Pentru cei bolnavi. 

Să ne rugăm pentru:

-cei din jur (familie, personal medical)

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.

-întărirea credinței și o bună mărturie 

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.

-tratament și intervenții medicale adecvate

La multi ani!,

Seară de rugăciune. Vineri, 18 iunie, 

începând cu ora 18:00, vom avea ocazia să ne 

rugăm pentru lucrarea Duhului Sfânt în 

viața privată, în biserică și în jurul nostru.

Pogorârea Duhului Sfânt: duminica 

viitoare, 20 iunie. Nu se vor ține clasele de 

școală duminicală întrucât serviciul divin va 

începe la ora 10.00.

Rugăciune la Betel: marți și vineri, de la 

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

Cursul de cateheză se desfășoară în fiecare 

duminică, de la ora 9:00, în sala de protocol a 

bisericii. 

Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi - 

luni, 14 iunie, ora 19:00.



STUDIU BIBLIC 13 iunie

ÎNGRIJORAREA - Marta
Text biblic: Luca 10:38–42, Luca 10:41–42

Exemplul Martei ne ajută să înțelegem că de la îngrijire la îngrijorare este deseori doar un singur 

pas. Îngrijorarea reprezintă capcana în care este prins cel care dorește să slujească foarte bine, dar 

nu mai are timp pentru relația cu Hristos.

Evenimentul din casa Martei reprezintă un exemplu clasic de tensiune între lucrurile urgente sau necesare și 

lucrurile importante. Versetul 38 ne face să înțelegem că Marta este persoana care deține responsabilitatea 

casei. În timp ce Maria este așezată la picioarele Domnului ascultând învățătura, Marta este ocupată cu 

treburile casnice în dorința de a avea grijă de oaspeți. 

Biblia vorbește foarte mult despre îngrijorare. Printre multele exemple biblice este și exemplul Martei, sora 

Mariei și a lui Lazăr, care a fost atât de prinsă cu treburile casnice încât a pierdut din vedere faptul că Domnul 

Isus Hristos era prezent în casa lor, oferindu-le învățătură pentru suflet.

Îngrijorarea se răsfrânge inevitabil asupra relațiilor noastre. O persoană îngrijorată este o persoană care 

produce stres în jurul ei. Prin îngrijorare este afectată nu doar viața noastră personală, dar și relațiile din jur.

îngrijorare cu privire la prezența tâlharilor în zonă (v.30)

îngrijorare cu privire la resurse: să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte (v.4)

Slujirea nu este neapărat un semn al sfințeniei. Din perspectiva umană am fi tentați să o apreciem pe Marta 

pentru slujirea ei și să o criticăm pe Maria pentru neglijența ei. Din perspectiva divină, Maria este singura care 

este apreciată, în timp ce Marta este mustrată. Pasajul acesta subliniază importanța unei vieți închinate în 

totalitate lui Dumnezeu și mustrarea pentru o slujire care nu valorifică închinarea și părtășia cu Hristos mai 

mult decât orice.

4. Îngrijorarea la nivel relațional

îngrijorare cu privire la posibilitatea întinării prin atingerea de un mort 

Îngrijorarea este un exemplu de manifestare a necredinței. Nu doar că nu câștigăm nimic în urma îngrijorării, 

dar în general îngrijorarea este mai distructivă în sine decât lucrul pentru care ne îngrijorăm. În predica de pe 

munte, Domnul Isus a vorbit mult despre îngrijorare cu privire la mâncare, îmbrăcăminte, sănătate, viață. 

Aspectul pe care El l-a subliniat e că alternativa la îngrijorare implică o abordare spirituală a vieții. Dacă 

preocuparea pentru lucrurile materiale înseamnă stresul acumulării de lucruri care se vor degrada sau vor fi 

distruse, preocuparea pentru bogățiile care sunt strânse în cer oferă adevărata comoară. Invitația lui Isus este 

să venim la El cu povara sufletului nostru. Refuzul de a apela la soluția oferită înseamnă lipsa de încredere în 

capacitățile Lui de a oferi odihna sufletului. 
2. Îngrijorarea în contextul apropiat (Luca 10)
îngrijorare cu privire la riscuri: vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor (v.3)

3. Îngrijorarea la nivel personal (vs.40a, 41)

5. Îngrijorarea la nivel spiritual

1. Îngrijorarea: îndemnuri din Scriptură

îngrijorare cu privire la reușită: dacă nu vă vor primi … (vs.10, 11)

Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic:

Motto-ul meu este: „Roagă-te pentru toate lucrurile și nu te teme de nimic!”. Când 

dezvoltăm un mod de viață centrat pe comunicarea cu Dumnezeu și ascultarea Sa, trebuie să 

ne împotrivim cu curaj fricilor mărunte, obiceiurilor și tiparelor de gândire care nu susțin 

viața de rugăciune. Duhul Sfânt vrea să ne ajute să facem acest lucru, așa că trebuie să Îi 

cerem să ne scoată din obiceiurile greșite și să ne ajute să avem o atitudine pozitiv, ca să 

putem fi conectați cu Dumnezeu prin credință, pe toată perioada zilei. Pe măsură ce 

permitem Duhului Sfânt să ne călăuzească în această direcție, rugăciunile și abilitatea 

noastră de a asculta vocea lui Dumnezeu, vor deveni la fel de normale pentru noi precum e 

respirația.

(Isaia 41:13)

Câteodată întâmpinăm rezistență atunci când încercăm să Îl urmăm pe Duhul Sfânt și de 

multe ori aceasta vine sub forma fricii – nu doar frici majore, cum ar fi frica de un dezastru 

natural, de o boală gravă sau de altă catastrofă – ci un sentiment deranjant de anxietate și 

neliniște cu privire la lucrurile obișnuite. Diavolul încearcă să ne facă inclusiv să ne temem să 

ne rugăm cu evlavie. El vrea să ne apropiem de Dumnezeu cu frică, și nu cu credință.

 „Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!” 

Unii oameni trăiesc în fiecare zi sub presiunea unor frici mărunte; ei spun lucruri de genul: 

„Mă tem să nu întârzii la muncă din cauza traficului” sau „Mă tem să nu mă fac de râs” sau 

„Mă tem că va ploua la meciul de sâmbătă.” Aceste frici zilnice sunt minore, dar sunt frici, și 

ascund un stil de viață în care, în loc să fim atenți la vocea lui Dumnezeu, ne concentrăm pe 

îngrijorări. În loc să permitem dușmanului să ne atace cu lucruri mărunte și să ne infecteze 

viețile cu lucruri josnice, cu frici permanente, trebuie să ne rugăm și să ne încredem în 

Dumnezeu.

Hearing from God each morning (J.M.)

Material tradus și adaptat  cu permisiune din cartea 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI: 

Roagă-te pentru toate lucrurile și nu te teme de nimic!
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