Anunturi
,
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
Ședință comitet prezbiteri & diaconi:
luni, 26 ulie, ora 19:00.
Sâmbătă, 31 iulie, orele 14 - 16
Seminar cu tema:
SPIRITUALITATE ȘI
PROFESIONALISM ÎN LUCRAREA
MUZICALĂ
Vorbitori principali:
Camp Kirkland & Alan Suscha
Vorbitori:
Radu Oprea & Petru Bulica
Eveniment. În cadrul serviciului de
dupămasă, duminica viitoare, 1 august,
este programat un eveniment organizat
de orchestra reunită a bisericilor “Betel”
și “Emanuel” din Timișoara.
Tabăra Betel la Brădățel: 23-28 august.
Tema taberei: Accensiunea continuă!
Detalii pe www.betel.ro Vă rugăm să vă
înscrieți și să vă rezervați locul achitând
un avans de 100 lei. Înscrierile se fac la fr.
Manciu, tel. 0736 084 781.

Motive de
RUGĂCIUNE
Pentru cuplurile care se căsătoresc anul
acesta, pentru binecuvântare și călăuzire
pe noul drum pe care pornesc împreună.
Pentru cei bolnavi:
- vindecare și recuperare deplină
-tratament&intervenții medicale adecvate
-cei din jur (familie, personal medical)
-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.
Pentru lucrarea de misiune de la sate, în
mod special pentru bisericile care aparțin
de Biserica Betel.

Casa lui Dumnezeu
O casa pentru inima ta
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PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII
www.betel.ro

DUMINICĂ
10:00-10:50

Studiu biblic:

11:00-12:30

Serviciu divin:
Închinare, cor
Mesaj: Ioan Bugnărug
“Pofta ochilor”

La multi
, ani!

Deces. A trecut în veșnicie sora Matei
Eugenia (Jeni). Înmormântarea a avut loc
săptămâna trecută. Dumnezeu să aducă
alinare familiei îndoliate.

18:00 - 19:30

BISERICA CRESTINĂ BAPTISTĂ NR. 1 BETEL TIMISOARA

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

(1 Ioan 2:15-17)

tineretbetel

Serviciu divin:

Biserica Betel

Închinare, cor
Mesaj: Alexandru Neagoe
“ACCENTE (6): Mâna
omului sau mâna

SALUTUL BISERICII

Domnului?”(Ex. 3:15-21)

Purtaţi-vă sarcinile unii

JOI
19:00 - 20:30

Serviciu divin:
Închinare
Mesaj: Daniel Scornea
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altora, şi veţi împlini astfel
Legea lui Hristos.
Galateni 6:2

STUDIU BIBLIC

25 iulie

Dumnezeu a pus o ordine și un scop în viață
Text biblic: Eclesiastul 3:1–22

Universul în care trăim are un curs și o regularitate care sunt în afara sferei
controlului uman. De aceea, efortul omului de a ieși de pe aceste coordonate
și de a „profita” în mod egoist de la viață este zadarnic.
1. Experiențele umane împletite în timp ca într-un covor (3:1–8)
Solomon descrie experiențele vieții umane ca fiind un fel covor țesut de-a lungul timpului cu tot
felul de secvențe (fire), de nuanțe contrastante: „nașterea” și „moartea”, „săditul” și „smulgerea
celor sădite” (v. 2); „uciderea” și „tămăduirea”, „dărâmarea” și „zidirea” (v. 3); „plânsul” și „râsul”,
„bocitul” și „jucatul” (v. 4); „aruncarea cu pietre” și „strângerea pietrelor”, „îmbrățișarea” și
„depărtarea de îmbrățișări” (v. 5); „căutarea” și „pierderea”, „păstrarea” și „lepădarea” (v. 6);
„ruptul” și „cusutul”, „tăcerea” și „vorbirea” (v. 7); „iubitul” și „urâtul”, „războiul” și „pacea” (v. 8).
Ideea fundamentală aici este aceea că toate aceste experiențe cu nuanțe contrastante trebuie
acceptate ca fiind parte a experiențelor umane obișnuite. Iar, odată ce aceste contraste sunt
acceptate, atunci toate celelalte experiențe dintre cele două repere de la polurile opuse ale vieții
trebuie de asemenea acceptate, pentru că viața umană este, într-adevăr, împletită cu „fire” de
nuanțe diferite. Important de reținut este faptul că toate aceste nuanțe ale vieții noastre sunt
țesute în timp ca un covor cu fire de diverse culori ce alcătuiesc, în final, o imagine de ansamblu
realizată după un plan hotărât de Dumnezeu.
Aceste experiențe diverse nu sunt prescriptive (adică, nu trebuie neapărat să se întâmple în
această succesiune), ci sunt descriptive (adică, se pot întâmpla). Vremea pentru fiecare
eveniment din viața umană este hotărâtă de Creator: „Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub
ceruri își are ceasul lui” (v. 1). Nu ni se spune dacă toate aceste repere contrastante ale vieții trebuie
interpretate în mod literal sau metaforic și nici nu știm dacă există un anumit scop intrinsec sau
dacă există o anumită succesiune în desfășurarea acestor experiențe. Viața umană este „împletită”
cu astfel de „fire” diverse care, în final, creează un „covor” definit și complex. Certitudinea
absolută este aceea că Dumnezeu iar nu oamenii controlează experiențele din viața fiecăruia.
2. Covorul vieții umane țesut pe „războiul” Creatorului (3:9–15)
Solomon se întreabă apoi: „Ce folos are cel ce muncește din truda lui?” (3:9). Cu alte cuvinte, care
este profitul pe care-l putem realiza noi, actorii umani, în cadrul acesta al unei vieți controlate de
Dumnezeu? Sau, dacă Dumnezeu controlează totul în viața noastră umană, atunci ce sens mai
are viața pentru noi? Ce câștig putem avea noi de la viață?

Solomon înțelege că, de vreme ce „orice lucru El [Dumnezeu] îl face frumos la vremea lui” (3:11),
atunci noi, „firele de ață” ale istoriei noastre contemporane, ar trebui să ne lăsăm în mâna
Creatorului nostru pentru a nu ajunge pierduți în „praful istoriei” universului, ci, mai degrabă, să
fim așezați de Dumnezeu în „Covorul” Său cosmic. Cel mai înțelept scop al existenței noastre este
să ne încredințăm viața în mâna Creatorului care dorește să folosească firele de ață ale vieții
noastre umane în „Covorul” Său cosmic. Lucrarea aceasta va fi cunoscută în întregime doar la
sfârșitul vremurilor, care sunt tot în stăpânirea Sa: „Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut”
(3:15). O viață trăită după principiile descrise în pasajul din capitolul 3 (vs. 12–13, similară cu ceea
ce este menționat în capitolul 2:24–26) este o viață împlinită, pentru că este viața așezată în
coordonatele Planului Divin. Omul își găsește „fericirea” în cursul normal al vieții, ducând „un
trai bun”, mâncând, bând sau muncind fără a căuta un alt profit de la viață, ci privind toate acestea
ca pe un dar de la Dumnezeu. Doar așa viața umană poate fi „țesută” armonios în contextul în care
acțiunile lui Dumnezeu sunt decisive în universul vieții fiecăruia dintre noi: doar „ce face
Dumnezeu dăinuiește în veci, şi la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat şi nimic de scăzut”
(3:14). Prin urmare, decizia înțeleaptă a fiecărui om ar fi să se teamă de Dumnezeu și să se pună în
acord cu Planurile Sale divine pentru viața pe care o trăiește.
3. Judecata finală a covorului vieții umane țesut în afara Planului Divin (3:16–22)
Ce se întâmplă însă cu cei ce aleg să nu trăiască după rânduielile divine? Pentru că, așa cum spune
Solomon: „am mai văzut sub soare că, în locul rânduit pentru judecată, domnește nelegiuirea şi
că, în locul rânduit pentru dreptate, este răutate” (3:16). Toate aceste decizii de a trăi după alte
norme de viață decât cele incluse în Planul Divin, vor fi judecate de Dumnezeu la vremea hotărâtă
de El pentru asta: „Dumnezeu va judeca şi pe cel bun, şi pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru
orice lucru şi pentru orice faptă” (3:17). Solomon prezintă și forma decadentă de conviețuire pe
care o au cei ce aleg să trăiască o viață nelegiuită, fără Dumnezeu. Aceștia „nu sunt decât niște
dobitoace” (3:18). Realitatea crudă a acestei forme de viață este aceea că viața lor nu este cu nimic
diferită de cea a animalelor: „Căci soarta omului şi a dobitocului este aceeași; aceeași soartă au
amândoi; cum moare unul, așa moare şi celălalt; toți au aceeași suflare, şi omul nu întrece cu
nimic pe dobitoc” (3:19).

Bisericile protestante ajută victimele inundațiilor
Cel puțin 150 de persoane au murit și câteva sute sunt încă date dispărute după inundațiile masive
ce au lovit vestul Europei, și care au provocat distrugerea caselor și transformarea drumurilor în
adevărate râuri. În Germania, numărul de morți se ridică acum la peste 100, cu peste o mie încă
date dispărute, în timp ce mass-media belgiană raportează peste 20 de decese. Olanda,
Luxemburg și Elveția sunt, de asemenea, afectate. În Renania de Nord-Westfalia și RenaniaPalatinat, credincioșii evanghelici susțin în mod activ lupta împotriva consecințelor dezastrului
provocat de inundații. Sammy Wintersohl, șeful Biroului pentru presă al Asociației Bisericii
Protestante din Köln, a declarat pentru agenția de știri protestante IDEA că în Erftstadt, lângă
Köln, lucrătorii voluntari protestanți ajută salvatorii în caz de dezastre și îngrijesc victimele
inundațiilor. Comunitățile bisericești din Erftstadt și-au deschis spațiile pentru a oferi
personalului specializat supă și cafea. Tot lângă Köln, în Bergheim, biserica protestantă a oferit
adăpost temporar în propriile facilități unui grup de 50 de sinistrați. (AO NEWS)

