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Motive de 
RUGĂCIUNE

Anunturi,
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  Binecuvântări copii

  “O zi cu familia, la Betel”

  Dumnezeu” (Luca 2:41-52)

  Închinare, cor

11:00-12:30 Serviciu divin:   

DUMINICĂ 

  oamenilor sau a lui    

18:00 - 19:30 Serviciu divin:

  Fanfară

  Mesaj:  Alexandru Neagoe

  Închinare

  “ACCENTE 5: Aprobarea 

10:00-10:50 Studiu biblic:      

  Mesaj: Petru Bulica

JOI    

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

  Mesaj: Ioan B ugnărug

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

O zi cu familia. În cadrul serviciului divin 
din această dimineață, vom avea alături de 
noi un grup de persoane private de libertate 
de la Penitenciarul Timișoara care vor veni 
însoțite de familiile lor.

Deces. A trecut în veșnicie fratele Gheorghe 
Crețu. Înmormântarea a avut loc săptămâna 
trecută. Dorim ca Dumnezeu să mângâie 
familia îndoliată.

Curs căsătorie. Cuplurile care se vor 
căsători în acest an sunt invitate să rămână 
câteva minute la încheierea serviciului divin 
de dimineață, pentru o scurtă discuție legată 
de cursul de pregătire pentru căsătorie.

Carte de rugăciune. La standul de cărți din 
hol, găsiți o carte despre importanța și 
practica rugăciunii, pe care o primiți gratuit, 
cu condiția să o citiți și eventual, să o dați mai 
departe.

Cursul de cateheză se desfășoară în fiecare 
duminică, ora 9:00, în sala de protocol. 
Precizăm că în luna august nu va avea loc 
cursul.

Tabăra Betel la Brădățel: 23-28 august. 
Tema taberei: 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 / cu familia și să vă rezervați locul 
achitând un avans de 100 lei. Înscrierile se 
fac la fr. Manciu, tel. 0736 084 781.

Ședință comitet prezbiteri & diaconi: 
luni, 26 ulie, ora 19:00.

La multi ani!,

Ugarcovici Nada

Ursulescu Alin

Vranianțu Iulian

Zburliș Anca

Bahnean Gavril

Bejinar Mărioara

Cîrja Elena

Despău Ioan

Dida Irina

Enășoni Lucian

Gordan Icoana

Pitu Mărioara

Toma Paul

Neagoe Alexandru

Oberșterescu Diana

Lorea Eugen

Pădurean Ileana

Petruș Carmel

Plămadă Lilica

Radu Daniel

Rediș Denis

Matei Lidia

Preduț Erika

Sohoreanu Florin

- vindecare și recuperare deplină

Pentru cuplurile care se căsătoresc anul 

acesta, pentru binecuvântare și călăuzire 

pe noul drum pe care pornesc împreună.

-cei din jur (familie, personal medical)

-întărirea credinței și o bună mărturie 

Pentru cei bolnavi:

-tratament&intervenții medicale adecvate

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.



STUDIU BIBLIC 18 iulie

Deșertăciunea eforturilor și realizărilor umane

Text biblic: Eclesiastul 2:1–26

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

 Înțelepciunea umană, fără raportarea la Dumnezeu, este deșertăciune. 

 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.

În capitolul doi, Eclesiastul, adică „Predicatorul” sau „Cercetătorul”, supune examinării diferite 

domenii ale vieții, care par destul de dificil de așezat sub o singură temă unificatoare a capitolului, 

dar și destul de diferite prin natura lor. Textul, în fapt, este o înșiruire de acțiuni („am…”) realizate 

de autorul cărții, iar schimbarea în cadrul acestor acțiuni înșiruite este marcată prin adverbul de 

timp „atunci”. Pe parcursul acestui capitol se poate observa și repetarea cuvântului deșertăciune, 

care este asociat doar în trei situații cu expresia goană după vânt. 

Sensul propriu al cuvântului deșertăciune (ebraică, hebel) era cel de vapori, respirație1, iar sensul 

figurat era cel de efemer, inconsistent, lipsit de valoare, vanitate,2 termenul fiind folosit și în alte 

texte din Biblie. Astfel, este de înțeles de ce imaginea folosită în Sfânta Scriptură pentru a descrie 

vremelnicia vieții este cea a unui abur.

Această strădanie și năzuință de a prinde vântul acolo unde el se manifestă, este un efort inutil 

datorită schimbărilor atmosferice rapide și simultane care au loc în univers. 

O altă expresie asociată termenului de deșertăciune este goană după vânt. Din nou autorul 

apelează la un fenomen natural pentru a explica diferite teme din realitatea existenței umane. 

Această circulare dirijată a aerului, rezultată din diferența presiunii atmosferice dintre două zone 

geografice, numită vânt, poate fi anticipată, dar nu poate fi controlată. 

La fel ar trebui să fie și viața noastră:

indiferent câte piedici am întâlni în cale,

să nu uităm că destinația noastră finală este oceanul de dragoste al lui Dumnezeu.

câte obstacole,

Ioan Ciobotă

în veșnicie,

Acolo este ținta noastră finală: în dragostea lui Dumnezeu.

câte lucruri peste care ni se pare imposibil să trecem,

câte pietre,

Să ne întâlnim cu El și să trăim cu El pentru totdeauna,

în rai,

în locul pe care ni-i l-a promis Domnul Isus Cristos.

Marea sau oceanul.

Indiferent câte pietre întâlnește în drum,

câte obstacole,

câte crengi căzute,

câți copaci căzuți,

indiferent ce ar întâlni în drum, râul de munte își continuă drumul cu bucurie, aleargă înainte 
pentru țelul final, pentru destinația finală.

Râul de munte are un țel final, are o destinație finală și anume: oceanul.

Destinația este oceanul de dragoste

al lui Dumnezeu

Expresia în sine semnifică inutilitatea efortului uman. Aceste schimbări survenite în direcția 

acțiunii, asociate cu o terminologie repetitivă specifică conduc la posibilitatea împărțirii acestui 

capitol în patru secțiuni: 

a) plăcere și prosperitate (vs. 1–11); 

b) înțelepciune (vs. 12–17); 

c) muncă (vs. 18–23); 

c) concluzie

În căutarea unui sens în viață, în acest capitol autorul cărții Eclesiastul invită audiența să 

examineze plăcerea și prosperitatea, înțelepciunea și munca.
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