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Motive de 
RUGĂCIUNE

Anunturi,
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  Laviniu Vidican   

DUMINICĂ 

  Închinare, cor

10:00-10:50 Studiu biblic: 

  noastră” (Coloseni 2:13-15)

11:00-12:30 Serviciu divin:   

  Mesaj: Petru Bulica

  Cina Domnului

18:00 - 19:30 Serviciu divin:

  “Jertfa lui Hristos și biruința

  Program special:

  Orchestra  Bisericii Betel & 

  Mesaj: Tiberiu Janai

  (Matei 18:20)

  “Numele lui Isus” 

JOI    

  Închinare

  Orchestra  Bisericii Emanuel

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

  Mesaj: Adrian Pătășan

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

Casa lui Dumnezeu

O casa pentru inima ta

Aducem în rugăciune toți bolnavii. Ne 

rugăm ca în timp ce suferă,  să fie plini de 

încredere în Dumnezeu. Ne rugăm pentru 

intervenție divină în trupul lor, spre 

ameliorare și spre vindecare. Ne rugăm 

pentru cei care-i slujesc, pentru resurse 

materiale, emoționale și spirituale. Ne 

rugăm ca Domnul Isus să ne vindece de boli 

sufletești cum sunt mândria, invidia, frica, 

îngrijorarea. Ne rugăm pentru cei care se 

consideră sănătoși, “să facă bine la toți 

oamenii, mai ales fraților în credință”.
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Cărțile pot fi obținute numai completând 

formularul de cerere de pe site-ul:   

www.misiuneacrestinarichardwurmbrand

.ro  Cei care doresc aceste cărți gratuite, vor 

trebui să plătească numai cheltuielile de 

expediere, indicate în formularul de cerere. 

- Soția pastorului

Misiunea Creștină Richard Wurmbrand, 

pune la dispoziția celor interesați, 4 cărți 

gratuite scrise de Richard Wurmbrand și 

una de soția sa, Sabina Wurmbrand: 

- Cu Dumnezeu în subteran

- Drumul spre culmi (meditații creștine)

- Torturat pentru Hristos

- A fost Karl Marx un adept satanist?

CĂRTI GRATUITE
Richard Wurmbrand

La multi ani!,

Tabără la Brădățel: 23-28 august. Tema: 
Accensiunea continuă! Mai multe detalii pe 
www.betel.ro Vă rugăm să vă înscrieți și să 
vă rezervați locul achitând un avans de 100 
lei. Înscrieri, la fr. Manciu, tel. 0736 084 781.

Cursul de cateheză se va întrerupe pe 
perioada lunii august și se va relua în 
decursul lunii septembrie. Toți cei care 
doresc să participe la acest curs, din luna 
septembrie, sunt rugați să se înscrie la 
pastorii bisericii sau la adresa de email:  
betelbaptist@gmail.com

Eveniment. În cadrul serviciului divin din 
această seară va avea loc un program special 
organizat de orchestrele reunite  ale 
bisericilor “Betel” și “Emanuel”.

Studiu biblic august. În luna august, se vor 
comasa următoarele grupe de studiu biblic:   
-  | F2 cu F3 | Liceeni cu 18+F0 cu F1

Tudoran Marina

Pașcalău Ana

Oțoiu Codruța

Zghimbe Anamaria

Savcovici Radoslav

Lupu Ana

Ioescu Elena

Caracoancea Naomi

Cealacu Ionela

Cuzman Ioan

Dobrean Ion

Ianoșel Valerica

Bugariu Cosmina

Bottscheller Nicolae

Bud Vasile



STUDIU BIBLIC 1 august

Inegalitățile vieții și caracterul efemer
 al popularității
Text biblic: Eclesiastul 4:1–16

care trăiesc fără nicio mângâiere și fără nicio posibilitate de a-și schimba 

circumstanțele vieții nefericite. Cei care-i oprimă din dorința de câștig personal,

În Biblie termenul „asuprire” înseamnă exploatarea cuiva pentru a obține un profit personal 

(Levitic 6:2–5). Asuprirea este asociată cu exproprierea, furtul, reținerea lucrurilor pierdute de 

alții, mărturia falsă. „Asuprirea” înseamnă acumulare de câștig personal în detrimentul altora, 

fără ca opresorului să-i pese de statutul, nevoile și drepturile altor oameni. În Vechiul Testament 

Dumnezeu insistă să nu fie tolerate astfel de practici. Ideea centrală este aceea că oamenii nu 

trebuie să fie exploatați de semenii lor pentru a realiza un anumit câștig financiar sau orice altă 

formă de profit. Oamenii nu trebuie priviți ca simple obiecte. Din acest motiv lumea a devenit un 

loc al suferinței, în care mulți oameni trăiesc fără nicio mângâiere și fără nicio speranță de a-și 

schimba circumstanțele vieții. Aceasta este o atenționare din partea lui Dumnezeu prin glasul lui 

Solomon, cu scopul de a-i avertiza pe asupritori în legătură cu inegalitățile sociale generate de 

dorința lor insistentă după câștig și popularitate. 

2. Motivațiile greșite pentru câștig (4:4–6)

Lumea în care trăim este un loc al suferinței pentru mulți oameni oprimați, 

1. Traumele oprimării altora pentru profit personal (4:1–3)

 se regăsesc într-o competiție efemeră ce poate fi definită ca „goană după vânt”.

Dorința de câștig sau popularitatea unora în detrimentul altora rezultă în izolarea celor dintâi 

față de toți ceilalți, ceea ce generează trauma singurătății pe care o trăiesc mulți oameni astăzi. 

3. Singurătatea bogaților (4:8)

Eclesiastul identifică aici pentru prima dată motivația ce o are cel ce caută cu orice chip să câștige: 

„Am mai văzut că orice muncă şi orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pizma unuia 

asupra altuia” (4:4). Combustibilul ce alimentează dorința unora după câștig este invidia. 

Suspiciunea sau realitatea că alții obțin în viață mai mult decât ei, îi angajează pe asupritori într-o 

competiție nebună în care alții sunt pur și simplu striviți. Ascensiunea pe scara câștigului 

nedemn îi face pe unii să se urce pe capul altora și să-i strivească fără milă sub picioarele lor. 

Trebuie reținut faptul că, în timp ce unii varsă lacrimi fără să-i pese cuiva, ceilalți care-i asupresc 

sunt într-o goană deșartă „după vânt”, ajungând și ei în final să constate că au pumnii goi și sunt 

nefericiți. Constatarea este simplă: nu are niciun sens să alergi „după vânt”!

Dorința egoistă după câștig a unor oameni generează un sistem traumatizant de oprimare a altora 

care duc, în felul acesta, o viață mizerabilă. În același timp, asupritorii ajung în capcana 

singurătății, unde operează stresul, depresia și neliniștea sufletească. Prin urmare, cel mai mare 

câștig pe care-l pot realiza oamenii în viață este comuniunea cu alții. 

Concluzii:

4. Binecuvântările comunității (4:9–12)

Solomon este convins că este „mai bine [de] un copil sărac şi înțelept decât [de] un împărat bătrân 

şi fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat”. Înțelepciunea de a alege principiile 

de viață în comuniune cu alții aduce un câștig mai substanțial și o popularitate mai mare decât 

acelea pe care le caută bogații însingurați: „Am văzut pe toți cei vii, care umblă sub soare, 

înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat şi să domnească în locul lui” (4:15). 

Important de reținut este faptul că Dumnezeu nu este o ființă singură undeva în univers, ci din 

veșnicie ființează în comuniunea Sfintei Treimi, în părtășia Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Așa ar 

trebui să trăim și noi viața: în comuniune cu Dumnezeu și în comuniune cu alții. Altfel, ne irosim 

viața și acumulăm doar venin în suflet. 

5. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât bogăția (4:13–16)

Câștigul cel mai mare în viața noastră pământească este să formăm o comunitate împreună cu alți 

oameni, pentru că așa cum spune Eclesiastul, este „mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât 

mai bună pentru munca lor” (4:9). Viața omului în comuniune cu alții aduce un câștig prețios 

pentru toți cei ce formează comunitatea. Chiar dacă se întâmplă ca „cineva să cadă”, totuși 

câștigul vieții în comunitate este acela că ei „se ridică unul pe altul” (4:10). Ei își împărtășesc 

necazurile unii altora și stau împreună. 

Un secret al rugăciunii eficiente este să ne concentrăm pe nevoile celorlalți, să nu fim obsedați de 
propriile nevoi. Noi trebuie să ne rugăm pentru propriile nevoi, dar trebuie să evităm să ne rugăm 
pentru noi înșine tot timpul. Rugăciunile egoiste și centrate pe eul nostru nu sunt eficiente, așa că 
trebuie să ne asigurăm că petrecem timp rugându-ne pentru ceilalți. 

Eu mă rog în mod constant pentru 4-5 oameni care au diverse nevoi și, când văd că acele rugăciuni 
au primit răspuns, încep să mă rog pentru alții. Probabil că și tu ai auzit de cineva care a pierdut o 
persoană dragă, cineva care și-a pierdut locul de muncă, cineva care are nevoie de o locuință, 
cineva care a primit o veste proastă de la medic, cineva care are copilul bolnav sau care a fost 
părăsit de partenerul de viață.

Oamenii au tot felul de probleme și au nevoie de rugăciunile noastre. Dumnezeu vrea ca noi să ne 
rugăm pentru alții cu dragoste sinceră și compasiune. Când ne rugăm pentru alții, plantăm 
semințe care vor aduce recoltă în propriile vieți. 

De reținut: Cu cât te concentrezi mai mult pe alții, cu atât Dumnezeu se concentrează mai 
mult pe tine.

Material tradus și adaptat  cu permisiune din cartea Hearing from God each morning (J.M.)

Fă-i prioritari pe oamenii din viața ta
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