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Motive de 
RUGĂCIUNE

Anunturi,

Bulet in duminical AN XX I I Nr. 17|25 .04.2021

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  Nelu Ciobota

11:00-12:30 Serviciu divin:   

  Închinare, cor

DUMINICĂ 
10:00-10:50 Studiu biblic:

  Cina Domnului

  spre biruință (1 Cor. 9:24-27)

18:00 - 19:30 Serviciu divin:

JOI    

  Mesaj: Adrian Hudulin

  năvodul (Mat. 13:44-52)

  Pildele Impărăției (4):  

  

  Mesaj: Tiberiu Janai

  Prezentare din tabăra bisericii

  Închinare

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

  Comoara, mărgăritarul și    

  Închinare, cor

  Elemente care ne poartă

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
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-mântuirea tinerilor care participă și a 
însoțitorilor din partea primăriilor și școlilor lor

Ne rugăm pentru:

Tabăra cu tinerii din Oltenia 

-înaintarea Împărăției lui Dumnezeu în Africa

-propășirea materială și spirituală a locuitorilor 

Republica Africa Centrală

-protecție și izbânda misiunii

-creșterea spirituală a credincioșilor: protecție, 
sfințire, unitate, mărturie 

-toți cei care au fost, sunt sau vor fi, într-un fel 
sau altul, parte a acestei lucrări.

-consilieri pentru grupurile mici

Fr. Dănuț Tanc a plecat pentru 3 săptămâni în 
Republica Africa Centrală. Misiunea sa este să 
ajute comunitatea credincioșilor de acolo să 
construiască una sau două școli.

-binecuvântare și protecție pentru echipa de 
voluntari și personalul taberei 

-protecția taberei și a celor prezenți, de orice 
atac demonic sau problemă

-resurse financiare. Până acum avem jumătate 
din resursele necesare. Domnul să completeze 
restul, pentru a putea fi acoperite costurile 
întregului proiect.

Masteratul „Practica asistenței sociale 
centrată pe valori”, organizat în cadrul UVT se 
adresează absolvenților de studii universitare, 
indiferent de domeniul licenței. Cursurile se 
desfășoară modular, sâmbăta. Primii 10 înscriși, 
în ordinea mediilor, beneficiază de o subvenție de 
50% din taxă. Înscrierile se vor face exclusiv 
online, dar candidații pot beneficia de sprijin cu 
înscrierea, la sediul UVT. Detalii la avizier și pe 
www.valori.areopagus.ro

sesiunea de toamnă 6-15 septembrie

teologie – asistență socială 
ÎNSCRIERI MASTERAT

Pentru fratele pastor Alexandru Neagoe, care în 
perioada 10-19 septembrie va avea de susținut 
cursuri la Georgia State University din Atlanta, 
SUA.

Pentru persoanele care se confruntă cu 
probleme de sănătate, ca Domnul să se atingă de 
ele și să le vindece.

Pentru fratele pastor Ioan Bugnărug care în acest 
week-end se întâlnește pentru închinare și 
studiu biblic, cu foști elevi ai Liceului Baptist, 
din zona Frankfurt.

Pentru participarea noastră la Masa Domnului, 
cu inimi curate și bucurie.

La multi ani!,

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

Proiectul „Ghiozdanul”: La sfârșitul serviciilor 
de astăzi, vom avea ocazia să contribuim financiar 
la sprijinul copiilor din biserica noastră, care 
încep un nou an scolar și care provin din familii cu 
venit scăzut.

Ședință diaconi: 6 septembrie, ora 19.00.

Nuntă Daniel și Camelia Ciobanu: 18 septembrie, 
ora 14.00 (la Săcălaz).

Conferință medici creștini: 25 septembrie.

Ziua Mulțumirii: 3 octombrie.

Binecuvântări copii:  19 septembrie.

Filipescu Adela

Gherebeanu Daniela

Ciorba Lucian

Jurca Eva

Cristea Simon

Obriște Corina

Moșoarcă Floarea

Rafailă Geta

Paul Lenuța

Popescu Daniel

Roman Corina

Râmneanțu 
Constanța

Scurtu Claudiu



STUDIU BIBLIC 5 septembrie

Neputința de a înțelege toată lucrarea
 lui Dumnezeu

Text biblic: Eclesiastul 8:1–17

Dilema suferinței celor buni și a fericirii celor răi (8:9–14)
Solomon observă că, uneori, oamenii se nedreptățesc unii pe alții și își provoacă reciproc 
nenorociri. La fel, pe cei drepți uneori societatea îi uită, iar pe unii nedrepți îi aplaudă. Solomon 
vede că nepedepsirea imediată a celor răi îi face pe oameni neîncrezători în justiție, insensibili și 
răzvrătiți dar recunoaște că adevărata fericire aparține celor ce ce tem de Dumnezeu. Bunăstarea 
celor nedrepți nu este veșnică, ei nu au viitor, ci se vor întâlni cu pedeapsa Domnului.

În acest capitol, Solomon meditează asupra neputinței de a cunoaște viitorul datorită limitărilor 
omenești. De asemenea, el dă învățătură și despre felul în care trebuie să trăiești în societate, cum 
să te porți față de autoritate și cum să trăiești cu o bună mărturie în mijlocul contradicțiilor și 
neajunsurilor de tot felul. În Eclesiastul, Solomon încearcă să educe tânăra generație de 
conducători a Israelului și să îi explice cum se întâmplă lucrurile și în ce constă înțelepciunea și 
ascultarea de Domnul. În Eclesiastul 8, Solomon se întreabă dacă are sens să fii înțelept, de vreme 
ce și așa nu poți înțelege totul. Da, are sens și chiar trebuie să fii înțelept, este răspunsul.

Înțelepciunea politică și supraviețuirea într-o lume dificilă (8:2–10)
Cel credincios trebuie să fie atent la autoritatea statului precum și la presiunile din societate, 
drepte sau nedrepte. Dregătorii sunt slujitorii lui Dumnezeu pentru binele nostru (ceea ce este 
adevărat la modul ideal, principial) și de aceea trebuie să le arătăm respect. Dacă suntem 
implicați în tratative, nu trebuie să ne mâniem în impas și să plecăm supărați de la consultări.

Bucură-te de darurile  Domnului și fii conștient de limitele gândirii omenești (8:15–17)
Solomon ne atrage atenția că merită să te veselești, să trăiești cu bucurie, dacă o faci într-un mod 
care Îi dă slavă lui Dumnezeu.

Nu putem înțelege toate tainele lumii create de Dumnezeu și planurile Lui infinite, 
dar putem să ne bucurăm de darurile vieții date de El și să trăim în sfințenie, 

Înțelepciunea îți schimbă trăsăturile, dispoziția, modul de abordare al lucrurilor. Un înțelept îl va 
recunoaște pe alt înțelept după înfățișare și după calm, după expresia mai deschisă și mai 
luminoasă a feței. Înțelepciunea te umanizează, te face mai abordabil, mai prietenos. Înțelepții 
nu sunt singuratici, distanți ori disprețuitori, ci se bucură de comuniune, de interacțiune cu alții, 
de comunicare. Dumnezeu este Cel care îți luminează fața. Aici este vorba despre prezența lui 
Dumnezeu în viața ta, care îți transformă caracterul și îți dă înțelepciune. 

având o mărturie bună.

Înțelepciunea lui Dumnezeu și caracterul nostru (8:1)

Omul credincios „îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!” 
Caută înțelepciunea lui Dumnezeu și las-o să îți schimbe caracterul. Ea ne face mai prietenoși și 
mai abordabili, nu distanți și mândri.

Investiția în cugetare și studiul Scripturii (8:16, 17)

Pentru mine Stăpân este Domnul !

Și apoi: “Cine este stăpânul meu?”

Dacă Domnul Dumnezeul Cel Atotputernic este Stăpânul meu, atunci nu am dușmani. Eu sunt 

ascuns în Cristos, sunt ascuns cu Cristos în Dumnezeu. Și din momentul când sunt ascuns în 

Dumnezeu, ca într-o cetate întărită, cu ziduri care nu pot fi dărâmate de niciun fel de dușman, în 

momentul când sunt ascuns cu Cristos în Dumnezeu, atunci de dușmanii mei se ocupă Domnul !

Dar al tău?

Fii cu ochii spre Stăpân, fii cu inima dedicată 100% Stăpânului, și fie ca Domnul Dumnezeu, 

Singurul Dumnezeu adevărat, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Cel care S-a descoperit pe 

Sine Însuși în Biblie, El să fie Stăpânul tău!

Nu uita: cine este stăpânul tău și cine este dușmanul tău !

 Ioan Ciobota

În luptele pe care le ai de dus, nu uita cine ți-e dușmanul și cine ți-e stăpânul.

Stăpânul meu îmi spune să nu urăsc, ci să iubesc, inclusiv pe dușmanii mei, să nu blestem, ci să 

binecuvântez, să nu țin mânie în inima mea, ci să am iertare!

Iertare care vine din iertarea pe care am primit-o și eu de la Cristos, nu pentru că sunt eu sfânt sau 

puternic, ci pentru că și Cristos m-a iertat pe mine. Să am iertare față de ceilalți oameni. Pericolul 

cel mai mare este să uitcine mi-e stăpân și cine mi-e dușman. În momentul când uiți acest lucru, 

începi să lupți împotriva semenului, uitând că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, 

ci împotriva duhurilor răutății. Noi nu avem de luptat cu oamenii ! În spatele fiecăruia dintre noi 

există Dumnezeu sau există cel rău.

Stăpânul meu este Domnul.

Cine te mână pe tine în luptă? Ca să folosesc paralela cu o poezie. Cine te mână pe tine în luptă? 

Cine este în spatele tău? Cine este stăpânul tău și cine este dușmanul tău? Pune-ți această 

întrebare: “Cine este dușmanul meu?” Un om care mi-a făcut cutare sau cutare, sau cu care sunt 

într-o relație de rudenie, sau la servici, sau vecini, sau în familie,sau pe internet, sau oriunde ar 

putea fi? Un om este dușmanul meu, sau cel rău?

CINE ȚI-E DUȘMANUL ȘI CINE ȚI-E STĂPÂNUL?
“Singurul nostru Stăpân şi Domn Isus Cristos.”

(Iuda 1:4)
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