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Motive de 
RUGĂCIUNE

Anunturi,
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  Închinare

  

DUMINICĂ 

11:00-12:30 Serviciu divin:   

  Mesaj: Laviniu Vidican

  Mesaj: Alexandru Neagoe

JOI    

  Mesaj: Adrian Neiconi

  Grup închinare, cor

18:00 - 19:30 Serviciu divin:

  Grup închinare, cor

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

10:00-10:50 Studiu biblic: Petru Bulica     

  Cina Domnului

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

Clase școală duminicală copii. Începând 
din această duminică, pe lângă clasele de 
adulți, pe perioada verii, vor funcționa și 
două clase pentru copii, după cum urmează: 
clasa 0 - 4 (la parterul clădirii noi) și clasa 5 - 
8 (în demisolul vechi).

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: tiroliană, cățărat, 
cursă cu obstacole la înălțime, activități pe 
echipe, premii. Detalii despre preț și 
program, pe site-ul bisericii  Vă www.betel.ro
încurajăm să vă înscrieți individual sau cu 
familia și să vă rezervați locul. Înscrierile se 
fac la fratele Manciu, tel. 0736 084 781.

Manualele de studiu biblic pe lunile 
iulie-decembrie pot fi achiziționate de la 
standul de cărți din hol, la prețul de 10 lei.

Înscrieri masterat teologie – asistență 
socială. În perioada 5-17 iulie au loc 
înscrierile 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

La multi ani!,

Gherzan Ilie

Icobescu Beniamin

Icobescu Fabian

Hudulin Sanda

Iovanovici Liubomir

Iovescu Menuța

Copoț Raluca Ienciu Monica

Lele Alin

Dieac Darius

Nicolici Danusia

Orlescu Aurica

-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.

Pentru fr. pastor Ioan Bugnărug care va 

predica azi la Biserica Baptistă din 

Bolvașnița.

Pentru cuplurile care se căsătoresc anul 

acesta, pentru binecuvântare și călăuzire 

pe noul drum pe care pornesc împreună.

- vindecare și recuperare deplină

Pentru cei bolnavi:

-tratament&intervenții medicale adecvate

-cei din jur (familie, personal medical)



STUDIU BIBLIC 4 iulie

Deșertăciunea vieții fără Dumnezeu
Text biblic: Eclesiastul 1:1–11

a. Fiul lui David

Cine este autorul?

b. Cel mai înțelept om de pe fața pământului

Credinciosul trebuie să identifice care sunt cauzele singurătății și să găsească soluții, 
prețuind relațiile din jur, recunoscând prezența lui Dumnezeu în viața lui și 

întărindu-se în Cuvântul lui Dumnezeu.

d. Un apostat care s-a pocăit 

Cartea Eclesiastul este una dintre cărțile cel mai dificil de înțeles din Vechiul Testament. Dacă nu 
este studiată cu atenție, concluziile pot fi nu doar greșite teologic, dar și dăunătoare spiritual. 
Evreii o citeau în cadrul Sărbătorii Corturilor. Era folosită ca un imbold la bucuria dată de 
amintirea purtării de grijă a Dumnezeului „Făcător”, Suveran, sfânt și bun. Cartea Eclesiastul este 
scrisă la finalul vieții autorului, ca o confesiune a alegerilor greșite pe care le-a îmbrățișat o 
perioadă prea lungă de timp. Este un monolog în care este prezentată deșertăciunea vieții trăită în 
materialism, hedonism și idolatrie. Oricât ai încerca să te bucuri în această viață „sub soare” 
sfidând pe Cel care este Creatorul soarelui, vei fi dezamăgit. Iar și mai grav este că te vei întâlni cu 
El la judecată! 

În limba română, termenul nu are o însemnătate aparte. În original, se numește KOHELET și are 
două semnificații. Prima este aceea de predicator sau cineva care vorbește adunării. A doua 
semnificație este aceea de colecționar, o persoană care adună, care cercetează. Ambele sensuri se 
potrivesc foarte bine cărții: ea vorbește adunării (și implicit lumii) despre experiențele 
colecționate și despre lecțiile învățate de autor. 

Cine a fost Solomon?

Cine sunt destinatarii?

Solomon a fost un nume nu doar între granițele Israelului, ci în toată lumea cunoscută de atunci. 
Înțelepciunea și realizările lui erau subiectul curiozității și invidiei împăraților contemporani lui. 
La bătrânețe, dorința lui Solomon a fost să transmită și influența lui spirituală lumii întregi. 

Ce înseamnă Eclesiastul?

Chiar la începutul cărții autorul se prezintă drept „fiul lui David, împăratul Ierusalimului” 
(Eclesiastul 1:1). Faptul că autorul nu își dă numele este un aspect care vorbește puternic. Poate fi 
un act de smerenie, cum a fost cazul apostolului Ioan, care dădea doar indicii că despre el este 
vorba în text. Mai poate fi un mod de a ne transmite că nu este mulțumit de exemplul vieții lui. 
Important este că a fost decizia autorului să evite să își dea numele. 

c. Împărat la Ierusalim

Care este mesajul Eclesiastului?

Cartea Eclesiastul ar trebui să fie cel mai ușor de înțeles text biblic. În ea nu se face referire la istoria 
poporului evreu, nici la evenimentele miraculoase prin care au trecut, pentru că alte popoare nu 
se pot identifica cu ele. Dumnezeu este prezentat ca Elohim, Dumnezeul Creator și suveran, nu 
YHVH (Iahveh/Iehova), Dumnezeul legământului cu poporul evreu. Din acest punct de vedere, 
Eclesiastul este un tratat evanghelistic sau apologetic prin care sunt prezentate drept false toate 
promisiunile fascinante ale vieții fără Dumnezeu. Viața are sens doar pusă în perspectiva veșniciei 
și a lui Dumnezeu. Chiar dacă nu pare prezent, Dumnezeu vorbește și prin suveranitatea și 
judecata Lui, dar și prin bucuriile vieții, care sunt un cadou de la El.

Eclesiastul este o prezentare a căutărilor sufletului autorului și rezultatul lor. Solomon, care își 
putea permite mai mult decât oricare dintre contemporanii lui, ne spune că, ajuns pe fiecare vârf, 
ești dezamăgit că nu se află acolo împlinirea sperată. Este o confesiune a faptului că a rătăcit pe 
toate drumurile lumii fără Dumnezeu, ca apoi să ne spună că ceea ce a dorit sufletul lui poate fi 
găsit – și a fost găsit de el – dar numai la Dumnezeu!

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. 

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. 

(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.

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?

(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.

(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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