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Motive de 
RUGĂCIUNE

Anunturi,
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  Mesaj:  Ioan Bugnărug

  

  Grup închinare, cor

  Închinare

11:00-12:30 Serviciu divin:   

  Ovidiu & Crina Ciucuriță

 

10:00-10:50 Studiu biblic

   ,,Dezvoltarea relației cu

  Mesaj: Alex Neagoe  

  ,,Dezvoltarea relației cu 

  Grup închinare, cor

18:00 - 19:30 Serviciu divin:

  Dumnezeu prin cunoașterea

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

   Dumnezeu prin conversație

  „Pildele Împărăției (01):

   Lui” (Habacuc 3:1-16)

JOI    

  Mesaj:  Ioan Bugnărug 

   Semănătorul” (Mat. 13:1-23)

DUMINICĂ 

   cu El” (Habacuc 1:1-6 și 2:1-4)

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

SĂ NE RUGĂM PENTRU AFGANI ȘI 

AFGANISTAN!

-pentru refugiații afgani și pentru cei care 

încearcă să se refugieze (protecție, speranță, 

un nou început împreună cu Hristos)

Doamne ajută, Doamne dă izbândă!

Celor ce vor să facă voia Ta.

-pentru talibanii (teroriștii, extremiștii, 

fundamentaliștii, cei cu râvnă dar fără 

înțelepciune, legaliștii etc) din  Afganistan, 

din alte țări, din noi (stăvilirea lucrării lor, 

vieți transformate de Hristos, slăbirea și 

paralizarea forței lor)

Pentru fratele Bulica Petru care astazi va 

predica la Biserica Baptista din Iermata.

-pentru credincioșii afgani și pentru 

ceilalți afgani pe care Dumnezeu îi are în 

planul de mântuire (protecție, sfințire, 

unitate, mărturie, speranță)

-pentru implicarea comunității 

internaționale (rugăciune, sprijin umanitar, 

acțiune înțeleaptă și aficace pentru o viață 

pașnică)

-pentru zădărnicirea planurilor celui rău 

(care vrea: desconsiderarea oricărei religii; 

atragerea atenției asupra lucrării lui; să fure, 

să junghie și să prăpădească) și pentru 

împlinirea voii lui Dumnezeu în și prin 

această situație (pregătirea Bisericii pentru 

întâlnirea cu Hristos; dezlipirea inimii de 

pământ și de lucrurile pământești; asumarea 

de către toți oamenii a condiției de străin și 

călător pe pământ; atargerea atenției asupra 

lucrării Lui)
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La multi ani!,

Toma Izabela

Pastor Ezechil
Rafailă Abigail
Sala Alexandru 
Socaciu Elisabeta

Vidican Veronica

Mioc Maria
Pașcalău Gheorghe

Liuba Maria

Dumitrașcu Maria

Gherman Alina

Dragomir Ioan

Ciucuriță Daniel
Daul Ileana

Bulica Lidia
Bercean Marcela

Caracoancea 
Sebastian

Circu Ilie
Chira Daniel

Documente necesare: chestionar de evaluare a 
riscului de infecție  SarsCov2; adeverință de la medicul 
de familie pentru cei sub 18 ani & chestionar; formular 
de împuternicire de la părinți, pentru cei sub 18 ani.

Nunți: Victor Olariu & Beatrice Degan (28 August, 

Înscrieri masterat teologie – asistență socială 
(sesiunea de toamnă,  perioada 6-15 septembrie). 
Masteratul  „Practica asistentei sociale centrata pe 
valori”, organizat in cadrul Universitatii de Vest din 
Timișoara. Programul se adreseaza absolventilor de 
studii universitare (indiferent de domeniul licen’ei). 
Cursurile se desfasoara modular, sâmbăta. Primii 10 
înscriși, în ordinea mediilor,  beneficiază de o subvenție 
a 50% din taxă. Inscrierile se vor face exclusiv online, dar 
candidații pot beneficia de sprijin cu înscrierea, la 
sediul UVT. Detalii pe www.valori.areopagus.ro.

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

ora 12,  Brădățel);  Alin Borcean & Emanuela 
Caracoancea (29 august, ora 14, Betel).

Plecarea in tabără, luni ora 9, de la biserică.

Toți cei care s-au înscris, sunt rugați să acceseze site-ul 
taberei  sau al  biserici i ,  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.



STUDIU BIBLIC 22 august

Cumpătarea în toate lucrurile
este practică

Text biblic: Eclesiastul 7:1-19

- Sfârșitul unui lucru este mai bun decât începutul lui. Așa se vede dacă scopul a fost 
îndeplinit. Seriozitatea, dedicarea, priceperea, toate sunt relevante. Sensul cuvântului sfârșit din 
acest verset este acela de rezultat, produs final. Un lucru început și neterminat este neplăcut, 
neproductiv. 

- Înțelepciunea înseamnă să nu uiți pe Dumnezeu. Reacția noastră ar trebui să fie una de 
acceptare a tot ceea ce el permite în viața noastră, să maximizăm bucuria atunci când ne merge 
bin e și să ne amintim că încercarea nu este permanentă.

- Trecutul n-a fost mai bun decât prezentul. Fiecare generație are parte de bucurii dar și de 
necazuri. Nu ar trebui să trăim în trecut, amăgiți de gândul că atunci n-au fost probleme.

- O mustrare înțeleaptă este mai bună decât gălăgia celor neînțelepți. Este de preferat să 
asculți cuvintele cuiva înțelept, chiar dacă acestea sunt o mustrare pentru ceva ce ai greșit.

- Răbdarea este mai bună decât mândria. Răbdarea duce la rezultate minunate. Antiteza 
răbdare-mândrie sugerează că răbdarea este o dimensiune a smereniei, în timp ce nerăbdarea este 
o iritare arogantă față de modul în care Dumnezeu alege să lucreze cu oamenii.

- Înțelepciunea este mai prețioasă decât banii. Ea ne oferă reperele necesare ca să rămânem 
în viață. Spre deosebire de cunoaștere, înțelepciunea ne spune și ce să facem cu acea cunoaștere. 
Înțelepciunea nu garantează absența greutății în viață dar garantează găsirea și urmarea unui 
drum, prin greutățile acestei vieți. 

- Înmormântarea este mai bună decât petrecerea. În casa de jale devenim mai înțelepți, în 
timp ce dacă devenim consumatori de petreceri, suntem “fără minte”. 

În pofida deșertăciunii vieții sub soare, există principii pe care, dacă le aplică, 
omul care se teme de Dumnezeu poate găsi semnificație și speranță.

- Onoarea este mai bună decât luxul. Ceea ce este un om, caracterul său, este mai important 
decât resursele pe care le are și care l-ar ajuta să-și cumpere lucruri. E mai important ceea ce ești 
decât ceea ce ai.

- Moartea este mai bună decât ziua nașterii. În contextul deșertăciunii pe pământ, moartea 
unei persoane este mai bună decât nașterea, deoarece odată cu moartea, se încheie suferința.

Ești genul de om care se îngrijorează? Dacă da, trebuie să știi că îngrijorarea e ca un hoț fiindcă îți 

fură bucuria și pacea, care sunt cele două daruri pe care Dumnezeu ni le-a oferit tuturor pentru a 

ne ajuta să ne bucurăm de viață. Îngrijorarea ne face să părem mai bătrâni, să ne simțim obosiți și 

să fim niște persoane dificile. Ne poate și îmbolnăvi. Ce putem face în această privință? 

Când îngrijorările îți acaparează mintea, amintește-ți că toate îngrijorările din trecut nu au dus la 

nimic bun. Dacă e nevoie, spune-ți acest lucru cu voce tare. Declară că refuzi să te îngrijorezi. 

Citează din 1 Petru 5:7, Filipeni 4:6 și Matei 6:25, 31, 34. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a-ți 

schimba gândirea și sentimentele atunci când apelezi la acesta în situațiile în care te afli. Lasă-ți 

grijile în seama lui Dumnezeu și gândește-te la altceva. Găsește oameni care au probleme mai 

mari decât ale tale și încurajează-i. Ascultă muzică bună și cântă cântece cu mesaje încurajatoare 

așa cum făcea regele David când era descurajat. Ocupă-ți mereu timpul cu ceva productiv. Pe 

măsură ce îți înlocuiești gândurile pline de îngrijorare cu gânduri și activități pozitive, vei începe 

să renunți la modul de viață pe care l-ai avut de-a lungul anilor. Dumnezeu vrea să aibă grijă de 

tine, dar trebuie să-ți lași îngrijorările în seama Lui. Vă încurajez să începeți să faceți asta chiar de 

azi. O viață lipsită de griji este singura acceptabilă! (JM)

Majoritatea principiilor stabilite de Dumnezeu sunt foarte simple, dar noi le complicăm fiindcă 

nu avem o credință asemenea copiilor. Învățăm cum să ne încredem în Dumnezeu atunci când 

luăm atitudine și facem ceea ce ne cere. Când acționăm, ne dăm seama că El chiar respectă 

promisiunile pe care le-a făcut în Cuvântul Său. De fiecare dată când încercăm acest lucru, vedem 

că funcționează, iar apoi ne este din ce în ce mai ușor să ne încredem în El.

Mulți ani la rând nu am putut avea încredere deoarece am avut parte în viață de foarte multă 

durere și de numeroase dezamăgiri. Am aflat că mulți oameni nu pot fi de încredere astfel că, 

atunci când am început să am o relație personală cu Dumnezeu, îmi era aproape imposibil să mă 

încred în El. Îmi doream acest lucru, dar, fiindcă nu găsisem oameni în care să pot avea încredere, 

îmi era foarte greu. De câte ori aveam vreo problemă sau vreo nevoie, mă îngrijoram, mă gândeam 

mult la aceasta și mă supăram, lucru care nu făcea decât să îmi înrăutățească situația. În cele din 

urmă, ajunsesem să-mi doresc atât de mult să am pace în viață, încât eram dispusă să încerc orice, 

chiar și să mă încred în Dumnezeu. Mi-am dat seama că nu mai puteam continua pe calea pe care 

apucasem, astfel că am încercat să-mi las grijile în seama lui Dumnezeu... Știți ce s-a întâmplat? A 

funcționat! El s-a îngrijit de mine. Nu a făcut întotdeauna ceea ce aș fi vrut eu să facă, nici atunci 

când aș fi vrut să facă lucrul respectiv, dar, în cele din urmă, totul se rezolva. El va face același lucru 

și pentru tine.

În Biblie găsim sfaturi ce ne pot ajuta să rezolvăm această problemă istovitoare: „Smeriți-vă, deci, 

(umiliți-vă, plecați-vă în propriii voștri ochi) sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea 

Lui, El să vă înalțe. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările (temerile, preocupările, îngrijorările) 

voastre, căci El însuși îngrijește de voi.” (1 Petru 5:6,7) Altfel spus, lăsați-vă toate grijile în seama 

lui Dumnezeu, iar El se va îngriji de voi.  Dacă veți continua să vă îngrijorați, nu vă va ajuta. Așa stă 

treaba! De ce sunt atât de mulți oameni care continuă să se îngrijoreze? Se pare că acestora le place 

să fie nefericiți.

Lasă-ţi grijile în seama celui care se îngrijeste de tine 
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