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JOI    

DUMINICĂ 

  Mesaj: Petru Bulica

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

  Închinare, cor

  Corul studenților

  Închinare

  Mesaj:  Petru Bulica

10:00-10:50 Studiu biblic:      

11:00-12:30 Serviciu divin:   

18:00 - 19:30 Serviciu divin:

  Mesaj: Ioan Bugnărug

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

Tabăra Betel 2021. Vă anunțăm cu bucurie 
că în perioada 23-28 august, vom avea tabăra 
de vară a bisericii Betel, la Tabăra Creștină 
Brădățel. Tema taberei pentru anul acesta 
este: Accensiunea continuă! Dorim să ne 
bucurăm împreună de părtășie, studiu 
biblic, momente speciale de închinare dar și 
de drumeții în Retezat și activități sportive 
specifice unei tabere. Detalii pe site-ul 
www.betel.ro Vă încurajăm să vă înscrieți 
individual sau cu familia și să vă rezervați 
locul achitând un avans de 100 lei. Înscrierile 
se fac la fr. Manciu, tel. 0736 084 781.

În cadrul serviciului divin din această seară îi 
vom avea în mijlocul nostru pe cei din corul 
studenților creștini. Dorim ca Dumnezeu 
să binecuvânteze această lucrare minunată 
și pe toți studenții!

Școală duminicală. Pe perioada verii, în 
fiecare duminică, pe lângă clasele de studiu 
biblic pentru adulți, vor funcționa și două 
clase pentru copii: clasa 0 - 4  și clasa 5 - 8.

Înscrieri masterat teologie – asistență 
socială. Până în 17 iulie, au loc înscrieri la 
masteratul „Practica asistenței sociale 
centrată pe valori”, organizat în cadrul 
Universității  de Vest din Timișoara. 
Programul se adresează absolvenților de 
studii universitare (indiferent de domeniul 
licenței). Cursurile se desfășoară modular, 
sâmbăta. Sunt disponibile 28 locuri fără taxă 
și 10 locuri subvenționate 50% din taxă. 
Detalii pe www.valori.areopagus.ro

Cursul de cateheză se desfășoară în fiecare 
duminică, de la ora 9:00, în sala de protocol.

La multi ani!,

Lucian Aurica

Aldea Olga

Băltariu Maria

Costea Virgil

Pușcaș Maria

Gruia Daniel

Sohoreanu Alisa

Dieac Emilia

Țepeș Ovidiu

Costea Paul

Stoica Ana-Maria

Trandafiroiu Dan

Mitroi Maria

Savcovici Maria

-tratament&intervenții medicale adecvate

- vindecare și recuperare deplină

-întărirea credinței și o bună mărturie 

Pentru cuplurile care se căsătoresc anul 

acesta, pentru binecuvântare și călăuzire 

pe noul drum pe care pornesc împreună.

Pentru lucrarea de misiune de la sate, în 

mod special pentru bisericile care aparțin 

de Biserica Betel.

-cei din jur (familie, personal medical)

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 cei bolnavi:



STUDIU BIBLIC 11 iulie

Deșertăciunea umblării după înțelepciune
Text biblic: Eclesiastul 1:12–18

Ea promite mult, dar nu oferă mai nimic. În schimb, înțelepciunea lui Dumnezeu 

2. Autorul dorește să cerceteze tot ce se întâmplă în lume

1. În partea a doua a pasajului, Solomon face o serie de evaluări. El subliniază din nou faptul că 
investigațiile în care s-a angajat au fost făcute cu multă înțelepciune, cu o minte deschisă. Un om 
care caută înțelepciunea umană fără să se raporteze la existența lui Dumnezeu poate să ajungă 
într-o trăire imorală și idolatră. Acest lucru se întâmplă din pricină că înțelepciunea umană poate 
să devină un fel de „idol” care îl absolvă pe om de responsabilitatea morală. 
2. Mai mult, înțelepciunea umană fără Dumnezeu este o deșertăciune, fiindcă aceasta, în loc să 
ofere împlinire și bucurie, aduce mai degrabă durere și necaz. Într-adevăr, încercarea de a 
cunoaște toate lucrurile din lume presupune multă trudă, multă energie și resurse. Totodată, 
rezultatele acestor demersuri sunt și ele, adeseori, dureroase. În ce sens? În sensul că 
înțelepciunea umană nu aduce împlinire sufletească și, mai mult, este caracterizată de multe 
limite. Pur și simplu, nu putem înțelege lumea și lucrările lui Dumnezeu, dacă ne rezumăm la 
înțelepciunea umană. Acesta este un adevăr care ne explică de ce, fără Dumnezeu, înțelepciunea 
umană produce frustrare. 

II. Evaluări și lecții învățate de Solomon

este glorioasă și aduce împlinire sufletească.
Plecând de la mărturia vieții lui Solomon, scopul acestei lecții este să ne ajute să înțelegem de ce 
înțelepciunea umană, fără a-L include pe Dumnezeu în ecuație, este zadarnică, o deșertăciune. 
În contrast, vom vedea cât de glorioasă este înțelepciunea lui Dumnezeu.
Pasajul studiat debutează cu o informație contextuală, relevantă pentru mesajul propriu-zis ce 
urmează să fie transmis. Solomon precizează că a fost împărat în Israel (1:12), ceea ce înseamnă că 
a beneficiat de o poziție de autoritate, dar și că a dispus de multă bogăție. Merită să amintim aici 2 
Cronici 1:15 – Împăratul a făcut argintul şi aurul tot atât de obișnuite la Ierusalim ca pietrele, şi 
cedrii tot atât de obișnuiți ca sicomorii care cresc în câmpie. De ce este important acest amănunt? 
Este notabil, fiindcă autorul ne dezvăluie unul din cele mai aventuroase proiecte în care s-a 
implicat: Mi-am pus inima să cercetez şi să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri: 
iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor (1:13). Să delimităm 
câteva observații structurate în două secțiuni majore: I. Cercetarea tuturor lucrurilor cu 
înțelepciune (1:12–15) și II. Rezultatele (evaluarea) acestui proiect (1:16–18). 

3. Există o anumită trudă în încercarea de a cunoaște și de a experimenta toate plăcerile din lume

I. Cercetarea tuturor lucrurilor cu înțelepciune
1. Autorul intenționează să investigheze cu înțelepciune realitatea „de sub ceruri”

Înțelepciunea umană, fără raportarea la Dumnezeu, este deșertăciune. 

Aplicații:

1. Raportarea la crucea lui Hristos este modul în care poți evalua calitatea înțelepciunii

3. Oricât de înțelepți suntem, niciodată nu putem cunoaște tot ce se poate cunoaște. 

4. Oricât de înțelepți suntem, nu putem pricepe profunzimea lucrărilor lui Dumnezeu. 

Concluzia este că „sub soare”, dar fără Dumnezeu, nimic nu are sens. Nici măcar ceva atât de nobil 
și promițător precum înțelepciunea umană nu poate alunga din sufletul omului sentimentul de 
deșertăciune și goană după vânt. Refugiul în înțelepciunea umană, iar nu în Dumnezeu poate să 
ducă la nebunie spirituală, la mândrie, independență de Dumnezeu și idolatrie. După cum există 
o parte întunecată a lunii, tot astfel există o parte întunecată a înțelepciunii umane, care iese la 
lumină atunci când omul nu crede în Dumnezeu.

3. Învață din experiența lui Solomon

2. Adevărata înțelepciune nu este o simplă chestiune teoretică , ea se manifestă la nivel practic

4. Acceptă faptul că suntem limitați în cunoaștere

5. Fii o persoană biblică și realistă

(2)Formarea consilierilor biblici se realizează în cadrul unui program de instruire teoretică și 
practică, oferit de Biserica Betel, în cadrul căruia vor preda consilieri cu experiență. Se vor aborda 
noțiuni de bază ale consilierii biblice, precum și consilierea persoanelor cu probleme specifice.

Departamentul de consiliere biblică are următoarele obiective: (1) consilierea membrilor și a 
aparținătorilor bisericii; (2) formarea consilierilor biblici și (3) dezvoltarea lucrării de prevenire a 
problemelor sufletești și spirituale ce ar putea apărea. 

Pentru mai multe detalii sau pentru programarea unor întâlniri de consiliere, puteți lua legătura 
cu fratele Tibi Bulzan (0722-527996) sau sora Elena Neagoe (0723-695058).

Cum ne propunem să atingem aceste obiective?

(3)Urmând zicala „E mai bine să previi decât să tratezi”, dezvoltarea lucrării de prevenție 
presupune organizarea unor întâlniri care au ca scop abordarea unor subiecte specifice, care să-i 
ajute pe membrii bisericii să înțeleagă și să aplice ce spune Biblia despre aceste subiecte, precum 
și felul în care pot preveni apariția problemelor în domeniile respective.

Consilierea biblică este o lucrare a Bisericii Betel prin care vrem să-i sprijinim, să-i încurajăm și să-
i îndrumăm pe membrii bisericii care trec prin diverse probleme sufletești, spirituale sau 
relaționale și au nevoie de cineva care să fie alături de ei și să-i ajute să aplice Cuvântul lui 
Dumnezeu în situațiile specifice cu care se confruntă. În consilierea biblică folosim Biblia pentru 
că în ea găsim tot ceea ce avem nevoie pentru a trăi o viață după voia lui Dumnezeu, aducându-I 
slavă în orice circumstanță. 

(1)Programul de consiliere biblică este individualizat pentru fiecare persoană (sau familie) 
consiliată în parte. Scopul programului este de a ajuta persoanele care au nevoie de consiliere să 
realizeze schimbări în viața lor, în direcția creșterii în asemănare cu Domnul Isus Hristos. 
Concret, se urmărește ca, la finalul programului, persoanele consiliate să aibă deprinderile 
necesare pentru a-și rezolva problemele zilnice într-o manieră biblică, fiind sprijinite de către 
consilieri pe tot parcursul procesului de schimbare.

Departamentul de consiliere biblică 

al Bisericii Betel
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