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Motive de 
RUGĂCIUNE

Anunturi,
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DUMINICĂ 

  Alexandru Neagoe

  împlini planurile Lui” 

  (Împ. 17, 18)

  Închinare, fanfară  

  Mesaj: Petru Bulica

11:00-12:30 Serviciu divin: 

10:00-10:50 Studiu biblic: 

  “Cum ne formează  

  Dumnezeu, pentru a putea 

  Închinare, grup tineri

  Mesaj: Adrian Hudulin

JOI    

  Închinare

18:00 - 19:30 Serviciu divin:

  “Cum răspundem în fața

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  îngrijorării?” (Filipeni 4:1-19)

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

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

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul 
de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, 
cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi 

sfinţii şi pentru mine. (Efeseni 6:18,19)

Mulțumire: pentru că El a fost Acela care 
ne-a salvat în zile rele și acela care a rânduit 
zile bune; că harul Lui este oricând la 
dispoziția celor ce se smeresc și este 
îndeajuns pentru a-L mărturisi.

Laudă: pentru că îi pasă de toți oamenii; 
pentru că poate face ca orice lucru să 
lucreaze, în final spre binele celor ce-L 
iubesc; pentru vremea când va dispărea 
păcatul și orice consecință a păcatului.

PENTRU TOȚI OAMENII

Cerere; pentru formarea deprinderii de a fi 
mulțumitori și de a-L lăuda pe Domnul în 
orice vreme,pentru harul de a fi dependenți 
de El și nu de vremuri, stări și oameni.

Mărturisire: gândește-te la modul cum te 
raportezi la aceste categorii de oameni. 
Dacă sesizezi indiferență, dispreț, invidie 
sau alte atitudini nepotrivite, cere iertare.

Mijlocire: pentru cei ce o duc rău (să fie 
izbăviți, să se smerească sub mâna tare a lui 
Dumnezeu, să vadă situația în care se găsesc 
în lumina slavei viitoare)pentru cei ce o duc 
bine (să fie mulțumitori,  să ajute pe cei ce o 
duc mai greu).

NE RUGĂM PENTRU CEI CARE CARE O 
DUC MAI RĂU (sunt răniți, marginalizați, 
singuri, în pericol, bolnavi, prigoniți din 
pricina neprihăniri) CÂT ȘI PENTRU CEI 
CARE O DUC BINE (pentru cei ce par în 
siguranță, sunt sănătoși, de succes)
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La multi ani!,

În atenția celor care s-au 
înscris la Tabăra Brădățel!  

- Adeverință de la medicul de familie pentru 
copiii sub 18 ani & chestionar

Nunți: Victor Olariu & Beatrice Degan (28 
august) ;  Al in  Borcean & Emanuela 
Caracoancea (29 august).

Toți cei care s-au înscris, sunt rugați să 
acceseze site-ul taberei sau al bisericii, 
pentru completarea documentelor necesare 
accesului în tabără. Ele pot fi descărcate de 
pe site-uri. Cei ce nu au această posibilitate, 
le pot procura de la fratele Manciu, care are 
disponibile câteva exemplare. 

Documente necesare:

- Formular de împuternicire de la părinți, 
pentru copiii sub 18 ani

- chestionar de evaluare a riscului de infecție  
SarsCov2

Gligor Alexandru

Mezin Elfi

Miclea Ana

Stoica Adriana

Bugariu Maria

Cociorvan Daniel

Duma Marius

Guianu Mihai

Mariescu Doris

Moldovan Eva

Murariu Fabiola

Ogrăzeanu Gheroghe

Sălăjan Andrei

Rășinar Adelina

Tuțac  Puiu



STUDIU BIBLIC 15 august

VANITATEA MATERIALISMULUI
Text biblic:  Eclesiastul 6:1-12

doar în Dumnezeu.

Eclesiastul își continuă reflecțiile personale bazate pe observații și experiențe directe, proprii: 
„un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni”. În capitolul anterior am 
văzut că bogățiile materiale nu pot împli, căci numai Dumnezeu „umple inima de bucurie”. 
Dumnezeu îi dă omului „avere, bogății și slavă”, dar nu îi permite să se bucure de ele. Prin această 
distincție, ni se reamintește că bogățiile materiale nu pot satisface, prin ele însele. Doar 
Dumnezeu poate da împlinirea și fericirea. Chiar dacă cel în cauză are și binecuvântarea unei vieți 
lungi, nu doar prospere, dacă nu se poate bucura de această viață lungă este într-o situație mai rea 
decât cea a unui copil mort la naștere, care nu a experimentat viața nici măcar o zi. Nu cantitatea 
vieții este importantă, ci calitatea ei; nu cât trăim, ci cum. Viața trăită cu buzunarele pline, dar cu 
sufletul gol este una tragică. Bogatul descris în această secțiune este atât de neîmplinit de viața pe 
care o are că, în mijlocul belșugului, se gândește constant la propria moarte, la locul de îngropare.

Materialul nu poate împlini nevoile spirituale. Sufletul își poate găsi fericirea 

Motivul neîmplinirii celui care posedă bogății materiale este dezvoltat în secțiunea următoare.  
Oricâte bogății ar aduna, niciodată nu este destul. În cazul acestei persoane bogățiile sunt de 
dorit pentru a-i satisface sufletul, pentru a-i umple viața de sens. Iar când cel în cauză vede că 
multele bogății nu îl pot satisface, se autoamăgește cu gândul că, dacă va aduna și mai multe 
bogății, poate acestea îi vor „umple inima” în cele din urmă. Și astfel nemulțumirea, lăcomia și 
autoamăgirea devin moduri de viață, o viață fără tihnă și împlinire. Omul nu este doar parte 
materială. Este și parte spirituală. Iar ceea ce este material nu poate împlini ceea ce este spiritual, 
în orice cantitate ar fi agonisit. Negăsind împlinirea în material, Eclesiastul revine la întrebările 
„ce este omul”, „ce este binele” și „cum arată viața împlinită”. Secțiunile următoare vor explora 
posibile răspunsuri, autorul ajungând la concluzia că împlinirea sufletului se găsește doar în 
Dumnezeu și într-o viață trăită înțelept, frumos și cu influență pozitivă. Bucuria sufletească este 
darul lui Dumnezeu. Nu se poate cumpăra, nu se poate obține cu mijloace materiale. În schimb, 
se primește fără plată, ca urmare a relației cu Dumnezeu și a unei vieți trăite în voia Lui: „eu știu că 
fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de El” (8:12). 

Pentru Eclesiast, o viață trăită cu influență pozitivă este mai de dorit decât una trăită în belșug 
material: „Mai mult face un nume bun decât untdelemnul mirositor”. În Noul Testament Domnul 
Isus vorbește despre posibilitatea „îmbogățirii față de Dumnezeu”. Iar în contextul Evangheliei 
după Luca aceasta înseamnă să îți trăiești viața având ca prioritate expansiunea Evangheliei și 
extinderea Împărăției lui Dumnezeu. Doar în viața trăită pentru Dumnezeu și pentru alții se 
găsește fericirea și împlinirea.   

Când ne confruntăm cu îndoiala, trebuie să ridicăm scutul credinței. Facem asta când ne 

deschidem gura și afirmăm ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, în loc să ne plângem cu privire 

la problemă. Credința este eliberată în timp ce rostim, ne rugăm și împlinim Cuvântul. În Iacov 1:5 

scrie că atunci când avem nevoie de înțelepciune, putem să Îi cerem lui Dumnezeu să ne-o dea și 

El ne-o dă cu ''mână largă și fără mustrare''. Deși suntem niște ființe imperfecte, Dumnezeu ne 

este credincios și ne dă ceea ce Îi cerem dacă Îi cerem ajutorul. El ne iubește, ne binecuvântează și 

ne folosește în ciuda a ceea ce suntem, deoarece El este credincios! Niciodată nu trebuie să ne 

îndoim de asta. Prin relația mea cu Dumnezeu am învățat că El nu se așteaptă să fiu perfectă. El 

vrea să rămân în voia Lui și să fac pașii credinței pe care El mi i-a pregătit, prin Cuvântul Său și prin 

îndemnurile pe care El le pune în inima mea. Dumnezeu vrea să îți vorbească în mod personal și 

să te conducă în planul Său perfect pe care îl are pentru viața ta. Nu trebuie să te temi să pășești 

prin credință și să faci ceea ce ai în inima ta. Dacă faci o greșeală, vei învăța din ea și vei merge 

înainte. Așa putem ''să pășim și să descoperim''. Toți trebuie să facem asta.

Cu toții ne confruntăm cu furtuni în viață. Unele sunt mai grele decât altele, dar toți trecem prin 

încercări și necazuri. De aceea avem darul credinței. În Efeseni 6:16 se vorbește despre ''scutul 

credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.'' Îndoiala este un fel de 

''săgeată arzătoare'' pe care vrăjmașul o folosește ca să ne atace credința. De obicei, ne confruntăm 

cu îndoiala după ce am luat o decizie. În Iacov 1:6, Biblia spune că atunci când te îndoiești este ca și 

cum ai fi împins de vânt, este ca și cum ai încerca să mergi în direcții diferite în același timp. Este 

dificil să fii împărțit între două locuri și să nu poți să decizi ce anume crezi. În astfel de momente 

trebuie să alegem dacă Îl credem pe Dumnezeu sau pe vrăjmaș... pe Dumnezeu sau 

sentimentele... pe Dumnezeu sau pe cei din jur... pe Dumnezeu sau circumstanțele.

Vă încurajez să mărturisiți în fiecare zi că veți crește în credință și în încrederea în Dumnezeu. 

Trebuie să facem astfel de afirmații: ''Dumnezeu mă iubește. El vrea să vorbească inimii mele. Îl 

aud pe Dumnezeu cum îmi vorbește. El îmi este credincios și El mă conduce în voia Lui. Cred că 

totul se va întâmpla conform planului Său!'' Prin harul lui Dumnezeu, putem să fim tari în 

credință și să învingem orice atac al îndoielii când trecem prin furtunile vieții. (JM)

În Faptele Apostolilor 27, se găsește o istorisire despre apostolul Pavel. Acesta a călătorit cu barca 

împreună cu alții, când un vânt puternic (de dimensiunile unui taifun)... a izbucnit pe insulă 

(versetul 14). Patru zile au fost prinși în furtună și la un moment dat a fost atât de puternic, încât se 

simțeau atacați de furtună (versetul 18) și au fost nevoiți să arunce echipamentul din corabie. Au 

ajuns să nu mai aibă mâncare, erau naufragiați- erau lipsiți de speranță. În acel moment, Pavel le-

a spus celor care erau împreună cu el: ''Vă rog să fiți plini de curaj deoarece niciunul nu-și va pierde 

viața...'' (versetul 22). Apoi a zis că un înger al Domnului i-a spus lucrul acesta. În versetul 25 scrie: 

''De aceea, oamenilor, liniștiți-vă,căci am încredere (deplină) în Dumnezeu că se va întâmpla așa 

cum mi s-a spus.'' Îmi place ce scrie! Este o imagine minunată a puterii credinței în Dumnezeu 

când toate speranțele s-au pierdut. Și noi putem să avem credința pe care Pavel a avut-o dacă 

reușim să învingem îndoiala.

Credinţă de neclintit
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