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ANUNTURI,

Rugăciune. Amintim tuturor membrilor bisericii 
că pe lângă timpul de rugăciune cu toții, în cadrul 
bisericii, există timpul de rugăciune la clasele de 
școală duminicală, precum și în cadrul grupelor de 
rugăciune (marți și vineri, de la ora 18) duminică de 
la ora 17 și joia de la ora 18 (surorile). Toate 
persoanele care se confruntă cu nevoi deosebite sau 
doresc să susțină pe cei care au astfel de nevoi, sunt 
așteptate la grupele de rugăciune. Pentru situații 
urgente, se poate solicita sprijin pastorilor, la 
sfârșitul serviciilor de închinare sau pe Lanțul de 
Rugăciune Betel (Facebook). 

Botez nou testamentar - duminică, 26 ianuarie, 
în cadrul serviciului divin de dimineață, cu începere 
de la ora 10:00.

Felicitări zile de naștere. Mulțumim Domnului 
pentru membrii bisericii care au ajuns la vârsta 
pensionării. Vom continua și anul acesta să 
trimitem felicitări cu ocazia zilei de naștere, fraților 
și surorilor de la 65 de ani în sus.

- „Cuvinte mari de la profeții mici”, în cadrul 
serviciilor divine de joi

- „Labirintul moral”, în cadrul serilor de tineret și a 
grupelor de școală duminicală pentru tineri

Serii noi de mesaje biblice. Cu îngăduința lui 
Dumnezeu, în perioada următoare vom parcurge 
împreună,  următoarele serii de mesaje biblice:

- „Vrem să-L vedem pe Isus: metafore cristologice din 
Evanghelia după Ioan”, în cadrul serviciilor divine de 
duminică (cu excepția serviciilor speciale sau când 
sunt musafiri)

20 % din impozitul pe venit. Dacă doriți să 
direcționați 20 % din impozitul pe venit aferent 
anului 2019, (sau chiar o parte mai mică din acesta), 
al firmei dumneavoastră, ca sponsorizare către 
Biserica Betel, vă rugăm să luați legătura cu fratele 
casier Avram Cotta. Pentru informare, puteți citi 
Legea nr. 30/2019, alineat I, punctul 5 sau puteți 
suna la numărul de telefon 0747 228 160 (sora 
Mihaela Popa).

Pentru trăirea noastră ca și copii ai lui 
Dumnezeu. Să ne rugăm Domnului să ne dea 
înțelepciune pentru a dovedi prin trăirea noastră, 
că numai El poate da pace, bucurie și speranță.

Pentru pace în lume și în sufletele noastre. 
Dumnezeu să reverse pacea Sa, atât în această 
lume plină de conflicte, cât și în interiorul nostru și 
să-I rămânem credincioși în orice circumstanțe.

Pentru persoanele care se confruntă cu 
probleme de sănătate, ca Domnul să se îndure de 
ele și să le aducă vindecare.

Anul 2020. Dumnezeu să ne ajute ca în tot ceea ce 
vom face în acest an, El să fie prioritatea noastră, să 
facem totul prin prisma Cuvântului Său, să-I dăm 
glorie prin modul în care ne trăim viața, să creștem 
tot mai mult spiritual, astfel ca Lumina Lui să 
strălucească prin noi și pentru cei din jurul nostru. 

Motive de 
RUGĂCIUNE

  Închinare

18:00 - 20:00  Serviciu divin:

  Predică - pastor Alex Neagoe

MARTI
19:00-21:00 Seară de tineret:

  Fanfară

  Închinare

  Predică - pastor Ioan Bugnărug

JOI  

  Mesaje pe tema:

  Mărturisiri candidați botez

  Predică - pastor Ioan Bugnărug

  “Avortul - anularea Creației”

  Fanfară

19:00 - 20:30  Rugăciune 

  Serviciu divin:

DUMINICĂ  

  9:00 -9:50  Rugăciune 

10:00-11:00 Studiu biblic - Alexandru Sala

11:10-12:30  Serviciu divin:

BISERICA 
BAPTISTĂ
BETEL 
 Casa lui Dumnezeu.
 O casă pentru inima ta.
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SALUTUL BISERICII 

BETEL ÎN 2020:

Crăsmăreanu Costică

Dan Ioan

Dobrean Cristina 

Dumitrășcuță Rebeca

Gherman Nicolae

Albu Aurel

Boldor Cornel Mioc Tiberiu

Obrocnejev Emilia

Panduru Marilena

Sperlea Tabita

Icobescu Damaris

Sârbu Lucia

Morar Ștefan

Căutați mai întâi 

Împărăția lui Dumnezeu 

și neprihănirea Lui, 

și toate aceste lucruri 

vi se vor da pe deasupra.              

Matei 6:33

La multi ani!



  

STUDIU BIBLIC 

În cazul lui Moise, lucrurile stau exact invers. Cunoștea ambele tabere foarte bine și înțelegea dificultatea 
misiunii. Între această însărcinare importantă dar dificilă și rămânerea într-un pustiu în care locuia ca 
străin, Moise ezită în continuare până la punctul în care, Dumnezeu se mânie pe el. El înțelege foarte bine 
greutatea misiunii pe care o pune înaintea noastră și lipsa noastră de resurse convenționale dar tocmai asta 
este ceea ce urmărește căci lucrarea Lui nu se face prin puterea și tăria omului ci altfel.
4. Argumentul suprem pentru reușita misiunii legămîntului este numele Domnului, Iehova. Pentru prima 
dată Moise ezită. Argumentul lui este acela că nu se consideră vrednic de o misiune atât de mare. După ce 
încercase singur să-și izbăvească poporul și eșuase, reținerea lui este de înțeles. Ceea ce contesta erau 
resursele pe care le avea la dispoziție. Domnul îi pune la dispoziție două lucruri fundamentale: prezența și 
însoțirea Lui și numele sub care va trebui să fie cunoscut - IEHOVA (Eu sunt). Numele pe care Dumnezeu îl 
folosește ne spune foarte multe despre El. “Eu sunt”, fără nici un alt calificativ, ne arată dimensiunea 
unicității lui Dumnezeu între toți zeii care pot locui în inima omului. El n-are nevoie de un nume propriu 
zis deoarece nu este nimeni ca El. El este veșnic, suficient și nu are nevoie de nimeni pentru a exista. 

3. Chemarea lui Dumnezeu este urmată de o trimitere care are în vedere, perpetuarea legământului. Atunci 
când cineva ne alege pentru o acțiune semnificativă, ne simțim onorați, pentru ca toți ne dorim să facem ceva 
important în viață și avem tendința de a nu intra cu ochii închiși în provocări despre care nu știm mare lucru.

Cuvântul IHVH (Iahve, Yahweh) se traduce “Eu sunt cel ce sunt “(v. 15) și este considerat numele de legământ al 
lui Dumnezeu. Moise se afla în Median de aprox. 40 de ani după plecarea forțată din Egipt, o perioadă foarte 
lungă chiar și pentru cineva care avea să trăiască 120 de ani. Se obișnuise cu viața pastorală, pregătindu-se să 
preia conducerea. Înainte de a pleca, Moise aflase că face parte din neamul care credea că există un singur 
Dumnezeu, despre care însă nu avusese nici timpul, nici contextul să afle prea multe. 

Ideea centrală: Modul fundamental în care se raportează Dumnezeu la ființa umană, la poporul Său în 
particular, este conceptul de legămînt. 
Scopul lecției: Să înțelegem că Dumnezeu nu ne cheamă la o moștenire separați de El, fie pe pământ fie în cer, 
ci că adevărata viață este atunci când suntem strâns legați de El și trăim așa.

1. Să înțelegem că Dumnezeu nu ne cheamă la o moștenire, fie pe pământ fie în cer, separați de El ci că 
adevărata viață este atunci când suntem strâns legați de El și trăim așa. Moise trece dincolo de pustiu și ajunge 
la Horeb, muntele lui Dumnezeu care mai târziu este numit Sinai unde face o descoperire: un tufiș care ardea 
și nu se mistuia. Moise numește experiența o vedenie minunată și îl face să-i acorde o atenție specială. Văzând 
că i-a captat interesul, Dumnezeu duce mai departe descoperirea și îi vorbește cu voce tare, în limba poporului 
evreu. Modul în care Dumnezeu se identifică acum este cel al relației cu oamenii Lui: Avraam, Isac, Iacov. 
2. Dumnezeu ne cheamă să recunoaștem prezența Lui și să răspundem. După chemarea inițială - “Moise! 
Moise!” - urmează o indicație care ar putea fi contrariantă - “Nu te apropia  de locul acesta”. Vino dar în același 
timp stai la distanță. Câteodată ne-am dori ca Dumnezeu să fie mai simplu de înțeles și mai accesibil. Cu toate 
acestea trebuie să înțelegem faptul că atunci când ne cheamă la Sine, simpla chemare nu anulează realitatea 
efectelor păcatului care a adus moartea în relația dintre cei doi. Dumnezeu este în continuare un foc mistuitor, 
în fața căruia omul muritor nu are voie să se prezinte altfel decât cu băgare de seamă și cu teamă. Slava 
Domnului este un foc mistuitor precum cel prin care Domnul i s-a descoperit care deși nu-L mistuie pe Iehova, 
consumă totul în jur. Legământul este inițiativa lui Dumnezeu de a se apropia de om. Deși păcatul ne-a separat 
de El, Domnul ne deschide drumul înapoi, prin faptul că se apropie iarăși de noi, în moduri în care noi să-L 
putem înțelege. Întruparea Domnului Isus reprezintă forma supremă de revelație de Sine a lui Dumnezeu 
adresată omenirii. Fiecare dintre noi este chemat individual dar obiectivul lui Dumnezeu este ca vestea despre 
El să ajungă la toți oamenii. De aceea, chemarea este urmată de o trimitere.

19.01.2020: IEHOVA - Dumnezeul relației de legământ
Exod 3:1-15

25.01.2020: EL SHADDAI - Dumnezeul cel Atotputernic
Geneza 17:1-8

În Australia, 120 de incendii de vegetație au mistuit peste 8 milioane de hectare de teren. Autoritățile au arestat 
24 de oameni acuzaţi că ar fi provocat intenţionat acele incendii de vegetaţie. Alții consideră că temperaturile 
mai ridicate și seceta au fost cauza incendiilor. Ploaia este o ușurare binevenită pentru comunitățile din 
Australia și pentru echipajele de pompieri care se luptă cu incendiile de vegetație, însă devastarea fără precedent 
continuă. Incendiile au mistiut peste 8 milioane de hectare de teren, aproape cât statul Indiana și de 80 de ori 
mai mult decât teritoriul distrus de incendiile de vegetație din California în 2019. Incendiile fără precedent au 
ucis peste 24 de oameni printre care un pompier care a încercat să stingă focurile de tabără abandonate. Au fost 
distruse 2.000 de case și multe afaceri care au contribuit la tragedie. Pierderile sunt fără precedent. Astronomul 
dr. Hugh Ross de la Institutul „Reasons to Believe”, un institut din domeniul educației care promovează știința și 
credința, explică o parte dintre cauzele incendiilor de vegetație. Dr. Hugh Ross: Clima globală s-a încălzit cu 1 
grad Celsius din 1950. În Australia, clima s-a încălzit mai repede. Acele temperaturi ridicate, seceta extinsă cu 
care se confruntă Australia și vântul puternic explică distrugerile devastatoare ale incendiilor. Efectele se vor face 
simțite timp de mulți ani. Potrivit ultimelor date, s-au distrus mai bine de 8 hectare de pământ și au fost ucise 
peste un miliard de animale. Va fi nevoie de decenii pentru ca acea regiune să-și revină. Creștinii din Australia 
cheamă lumea întreagă la rugăciune. Rugați-vă pentru Australia, rugați-vă pentru ca aceste incendii de 
vegetație să se stingă. Potrivit oficialităților, nu se va cunoaște volumul daunelor cauzate de incendiile de 
vegetație până când flăcările nu se vor stinge. Până în prezent, este nevoie de mai bine de un miliard de dolari 
pentru reconstrucție. („Mapamond creștin”- Alfa & Omega TV - ianuarie 2020) 

STIRI & EVENIMENTE

Ce înseamnă El Shaddai? Patriarhii L-au cunoscut pe Dumnezeu ca El Shaddai afirmând că acesta a fost 
Dumnezeul lui Avraam, Isac și Iacov. Ori de câte ori este pomenit acest nume în Geneza, Dumnezeu este descris 
ca fiind sursa binecuvântărilor și a vieții. Dumnezeu îi face două promisiuni lui Avraam: voi face un legământ și 
te voi înmulți nespus de mult. Versetele 4-8 descriu legământul avraamic menționând de 3 ori că el va fi tatăl 
multor neamuri, apoi de 2 ori că legământul nu va fi doar pentru el ci și petru urmașii săi și iar de 2 ori că El va fi 
Dumnezeul lui Avraam sau al urmașilor lui. Legământul încheiat cu Avraam, divin în origine, este caracterizat 
de promisiunea că Dumnezeu îl va face tatăl multor națiuni, fapt întărit prin schimbarea numelui din Avram în 
Avraam. De acum înainte, contemporanii săi vor privi spre viitor, la intenția lu Dumnezeu, stiut fiind faptul că, 
în  Vechiul Testament, numele arăta caracterul sau destinul cuiva. Dumnezeu îl va înmulți nespus de mult, din 
el apărând ulterior, națiuni independente. Acest legământ se va resfrânge asupra generațiilor următoare, 
definit ca fiind un legământ veșnic (v. 7). Dumnezeu îl alege așadar pe Avraam și pe urmașii acestuia, pentru a 
intra într-o relaționare unică, El fiind Dumnezeul lor, iar ei poporul Lui.

Scopul lecției: Să-l ajute pe credincios să conștientizeze atotputernicia lui Dumnezeu.
Avram, după 24 de ani petrecuți în Canaan, are parte de o nouă revelație a lui Dumnezeu. Cu ocazia acestei 
manifestări divine, Dumnezeu se prezintă ca fiind El Shaddai, și, printr-un act profetic, schimbă numele 
patriarhului în Avraam. Este primul caz din Biblie în care numele unei persoane este schimbat, fără a uita pe 
Sarai (17:15) sau Iacov (32:28). Înainte, Avram se identifica  prin el este tată înălțat, acum Avram devine Avraam, 
adică tatăl unei mulțimi. 

Ideea centrală: În Scriptură, Dumnezeu se revelează pe Sine ca fiind Dumnezeul Atotputernic, El Shaddai. În 
această calitate, El face tot ce vrea, atât în Univers, cât și în viața poporului Său.

Creștini sunt chemaţi 

să se roage pentru Australia


	Page 1
	Page 2

