
BISERICA CRESTINĂ BAPTISTĂ NR. 1 BETEL TIMISOARA
Str. Ady Endre nr. 20 | Tel. 0256 491 918  | e-mail: betelbaptist@gmail.com | web: www.betel.ro

Motive de 
RUGĂCIUNE

Anunturi,
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10:00-10:50 Studiu biblic:

  Închinare, cor

11:00-12:30 Serviciu divin:   

  Mesaj: PETRU BULICA

DUMINICĂ 

  

  Cristian Caracoancea

  Închinare

18:00 - 19:30 Serviciu divin:

JOI    

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

  Mesaj: IOAN BUGNĂRUG

  Mesaj: IOAN BUGNĂRUG

  Închinare, cor

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

Bulet in duminical AN XX I I|Nr. 37|12.09.2021

La multi ani!,

Prezentare & colectă pentru Căminul Felix din 
Oradea: 19 septembrie, seara.

Înscrieri masterat teologie - asistență socială. 
Masteratul „Practica asistenței sociale centrată pe 
valori”, organizat în cadrul UVT se adresează 
absolvenților de studii universitare, indiferent de 
domeniul licenței. Înscrierile se vor face exclusiv 
online, până pe 15 septembrie. Detalii la avizier și 
pe www.valori.areopagus.ro

Ziua Mulțumirii: 3 octombrie.

Întâlnire prezbiteri & diaconi: 27 septembrie.

Decese. Au plecat în veșnicie sora Marilena 
Panduru și fr. Ioan Matei. Dumnezeu să mângâie 
familiile îndoliate.

Rugăciune elevi: 19 septembrie, seara.

Binecuvântări copii:  19 septembrie. 

Conferința medicilor creștini: 25 sept.

Nuntă Daniel & Camelia Ciobanu-18 septembrie, 
ora 14:00 (Săcălaz).

Albai Mircea

Buha Gavril

Ciobota Luca

Condrea Maria

Dumitrescu Vilica

Ianculescu Dorel

Mara Ionel

Micicoi Mihaela

Buculei Radu

Budea Olimpia

Oanț Claudiu

Crețu Viorica

Gherghina Doina

Paunovici Doriana

Vicaș Elisabeta

Rauca Sorin

Rediș Monica

Sfârcoci Aurel

Popa Victoria

Tudoran Veronica

Stanoievici Petre

Popa Lelita

Tartău Marinel

Sohoreanu Gheorghe

Sfera Mihaela

MULȚUMIRE:

PENTRU COPIII CARE VOR 

ÎNCEPE ȘCOALA
(Comunitatea Bisericilor Creștine 

Baptiste Timișoara)

-pentru sistemul educațional din Romania/ 

infrastructura existentă

– zădărnicirea planurilor celui rău împotriva 

familiei/ copiilor noștri

CERERI:

-pentru chemarea de a fi părinți în această 

generație

– legislație care să respecte valorile biblice 

legate de familie/educația copiilor

MIJLOCIRE:

– păstrarea acordului parental în legislația 

legată de educația sexuală în școli

-păzirea de influențe ideologice nocive

-pentru purtarea de grijă a lui Dumnezeu în 

ce privește nevoile materiale

-pentru școlile creștine din țara noastră 

(grădinițe, școli primare, licee, universități)

-pentru harul de a ne crește copiii într-o 

societate liberă, democratică

-rezultate școlare foarte bune ale copiilor 

noștri

-protecția Domnului la nivel fizic și spiritual

-mărturie pozitivă în fața colegilor/cadrelor 

didactice

-cadrele didactice creștine (putere de 

influență, caracter frumos)

– influența evlavioasă a părinților/bisericii 

să fie hotărâtoare

-pentru toți copiii cu care Dumnezeu a 

binecuvântat familiile și bisericile noastre

– capacitarea Bisericii creștine pentru a fi o 

voce profetică în această generație



STUDIU BIBLIC 12 septembrie

Înțelepciunea este practică și folositoare
Text biblic: Eclesiastul 9:1–10:20

1. Atenționări înțelepte pentru viață - Nimeni nu va scăpa dacă atacă în mod necinstit pe 
altcineva: cine sapă groapa altuia va cădea în ea. Cine îi demolează pe alții cu râvnă, se va expune 
unor primejdii ascunse care îl vor demola și pe el: cine strică zidurile altora, va găsi un șarpe care să 
îl muște.

3. Investiții și prudență  - Liderul bun este harnic; lenea duce direct la neajunsuri și probleme. 

Înțelepciunea lui Dumnezeu este practică și eficientă în încercările și dilemele vieții 
de „sub soare”. Scopul nostru este să practicăm autocontrolul și sfințenia, prudența și 

maturitatea în viața personală și în Biserică.

2. Vorbirea înțeleaptă - Un bun lider este atent la ce vorbește, când vorbește, cum vorbește și la 
cât vorbește. Buna măsură în vorbire arată înțelepciune. Cine vorbește mult, vorbește adesea cu 
ignoranță și spune prostii din ce în ce mai mari – cu aroganță, ca într-o avalanșă de neoprit. Noi, 
dimpotrivă, suntem sfătuiți să avem o vorbire aleasă, cu psalmi și cu cunoaștere de Domnul.

Uneori în viață, înțelepciunea nu se găsește la cei puternici sau educați, ci în mod surprinzător la 
cei simpli și uitați. Vom avea oare puterea de a recunoaște înțelepciunea acolo unde se află ea? 
Acesta este testul onestității înțelepciunii. Nerecunoștința semenilor și lipsa răsplătirii te pot 
dezarma, dezamăgi, iar uneori pot duce și la conflicte. Ințelepciunea te face eficient și decisiv, dar 
înțeleptul trebuie să se înarmeze în fața nerecunoștinței omenești și a desconsiderării. Uneori 
chiar și realizările mari nu îți aduc mari răsplătiri. Vei avea totuși o satisfacție mare: la momentul 
oportun ai fost o unealtă bună în mâna lui Dumnezeu. Acesta este testul pragmatismului și al 
smereniei adevăratei înțelepciuni care se bucură de aplauzele lui Dumnezeu, chiar dacă oamenii 
sunt nerecunoscători. Dumnezeu este principalul spectator al vieții tale și al mărturiei tale bune. 
Bucură-te de binecuvântările Lui, nu tânji după aplauzele oamenilor. Cuvintele înțelepților 
ascultate în liniște la timpul încercării pot aduce mari victorii, mai mari decât strigătele 
înfierbântate ale activiștilor și agitatorilor.

Noi suntem chemați de Isus să fim sarea pământului și lumina lumii. Doar puțină nebunie sau 
răutate strică mult bine pe care e posibil să îl fi făcut înainte. Prostia este, de obicei, sonoră, 
gălăgioasă, pe când înțelepciunea este discretă, așezată, atentă.  Omul calm în discuții va fi păzit 
de greșeli mari, pe când cel vehement și pripit va cădea în capcane rele. Eclesiastul atrage în 
continuare atenția asupra nevoii de înțelepciune în relații și în muncă. El se folosește de câteva 
proverbe prin care arată că există o condiționare de tip cauză–efect în viață, în multe situații de 
care trebuie să ții seama. 

Dăm la o parte, deci, orice piedică (confort, lene, nepăsare, sau orice de felul acesta) și păcatul 

care ne înfășoară (și ne amăgește) așa de ușor, și alergăm (nu doar mergem) cu stăruință, hotărâre 

și perseverență în alergarea care ne stă înainte.

Prin legătura puternică a dragostei ce vine de sus, să ne ținem deci tari unii de alții, ca o echipă, ca 

un singur om. Să ne adunăm în puținele momente din săptămână când putem fi toți împreună, ca 

să primim hrana de la Acela ce ne este Capul, și prin ceea ce dă fiecare, să ne zidim, să ne întărim, 

să ne încurajăm, să ne susținem și să simțim unii cu alții, spre lauda și slava eternului și sfântului 

Împărat. Împreună să ne echipăm mintea, să ne plecăm genunchii și să înălțăm duhul, spre Cel ce 

ne iubește infinit de mult și care prin puterea care lucrează în noi (robii supuși de bună voie 

Atotputernicului Stăpân), poate face nespus mai mult decât cerem sau chiar gândim noi!

Prin bunăvoința și conform voii Dumnezeului celui Preaînalt, smeriți în fața Sa, cu mic, dar și cu 

mare, ne aliniem cu entuziasmul celor ce știu pentru ce luptă, în fața unei noi linii de start, într-o 

următoare etapă pe drumul faptelor bune pe care Stăpânul le-a pregătit mai dinainte, ca noi să 

umblăm în ele.

Atenția ni se încoardă, si ochii se fixează la ținta, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică 

la Isus, care pentru bucuria care Îi era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea, pe acest 

drum, și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Urechea fiului ascultător, pregătit 

de alergare, este ciulită la șoaptele părintelui care cu drag e gata să ne călăuzească în fiecare 

mișcare, fiecare pas, în orice decizie și să ne insufle puterea să putem merge înainte spre cununa 

răsplății care ne așteaptă la capăt.

Florin Stoica

STARTUL PENTRU ȘCOALĂ
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