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ANUNTURI,

Întâlnirile de tineret se reiau marți, 14 ianuarie, 
de la ora 19.00.

Calendar studiu biblic 2020. Ne cerem scuze 
pentru că, din motive obiective, calendarul de 
studiu biblic pentru anul 2020 încă nu este 
disponibil. El va fi însă în curând, în 3 formate: 
pentru Biblie (conține lecțiile duminicale), de 
perete (conține și temele de studiu biblic) manual 
de studiu (conține lecțiile de studiu biblic pe 
primele șase luni, ianuarie - iunie).

Ședință comitet (prezbiteri și diaconi) & 
audieri candidați botez & transferuri, 
reprimiri - luni 13 ianuarie, ora 19.00.

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

Botez nou testamental - duminică, 26 ianuarie, 
în cadrul serviciului divin de dimineață.  
Candidații la botez sunt rugați să participe la 
cursul de cateheză care se desfășoară în fiecare 
duminică, la ora 9:00.

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

Felicitări 2020. Mulțumim Domnului pentru 
membrii bisericii care au ajuns la vârsta 
pensionării. Anul acesta vom continua să trimitem 
felicitări cu ocazia zilei de naștere, fraților și 
surorilor care au împlinit vârsta de 65 de ani.

- „Cuvinte mari de la profeții mici”, în cadrul 
serviciilor de joi
-   „Moralitatea într-o lume debusolată”, în cadrul 
serilor de tineret și a grupelor de școală duminicală 
pentru tineri

Fundația Estera mulțumește tutor membrilor 
bisericii noastre care au susținut lucrarea 
fundației și în acest an, contribuind astfel, la 
salvarea de vieți și schimbarea de destine. 

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 Lantul de 
Rugăciune Betel (Facebook). 

Pentru anul 2020. Dumnezeu să ne dea 
înțelepciunea de a profita din plin de acest nou an 
în ceea ce privește apropierea de El, de Cuvânt, de 
slujire și de cei dragi. Să iertăm, să dăruim, să iubim 
și toate acestea, în numele Celui care le-a făcut deja 
pentru noi.

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.

Motive de 
RUGĂCIUNE

  Predică - pastor Alex Neagoe

  Cor mixt

DUMINICĂ  

10:00-11:00 Studiu - pastor Ioan Bugnărug

18:00 - 20:00  Serviciu divin:

11:10-12:30  Serviciu divin:

  Cor mixt

9:00  -  9:50  Rugăciune - Daniel Faur

MARTI

  Predică - pastor Valentin Făt

19:00-21:00 Seară de tineret:

  Mărturisiri candidați botez

  Predică - pastor Ioan Bugnărug

  Fanfară

  Predică - pastor Alex Neagoe

JOI  

19:00 - 20:30  Rugăciune - 

  Laudă & închinare

  Serviciu divin:
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SALUTUL BISERICII 

BETEL ÎN 2020:

Căutați mai întâi 

Împărăția lui Dumnezeu 

și neprihănirea Lui, 

și toate aceste lucruri 

vi se vor da pe deasupra. 

Matei 6:33

Bejinar David Cristian

Pobega Giorgiana

Stanoievici Viorica

Șușan Corina-Iuliana

Eva Dorina

Hadti-Pop Monica

Marcu Veronel

Murariu Vasile

Dumitrescu Cezar

Gliția Ioan

Neagoie Sorin-DanielDomolky Brândușa

Bud Mărioara

Belu-Borozan Veta

La multi ani!



  

STUDIU BIBLIC 2o2o 

12 ianuarie 
ADONAI: Domnul, Stăpânul nostru

Psalm 100:1-5

Ps. 95:6 - Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorul nostru!

Ce înseamnă suveranitate? Ce înseamnă autoritate? Prin suveranitatea lui Dumnezeu înțelegem supremația 
pe care El o are. Regalitatea și divinitatea Lui. Prin autoritate, înțelegem dreptul lui Dumnezeu de a face tot ce 
vrea în Îm părăția Lui. 

Psalmii sunt cântările poporului Israel către Dumnezeu. În cei 150 de psalmi, găsim toată paleta trăirilor 
umane. Ele descriu starea omului față de Dumnezeu și de lumea aceasta. Tema cărții Psalmilor este fericirea și 
binecuvântarea omului, care se realizează în închinarea și proslăvirea lui Dumnezeu. Câteva referințe:

Ps. 1:1 - Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu ne așază pe 
scaunul celor batjocoritori

Ps. 150:6 - Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudați pe Domnul!

Ce reprezintă Psalmii și care este tema lor?

Cum putem vedea slava lui Dumnezeu în Psalmul 100?

Ideea centrală: Dumnezeu este Stăpânul absolut care trebuie cunoscut și cinstit.

Omul binecuvântat este cel care se îndepărtează de păcat și se închină cu toată ființa lui Dumnezeu, fapt care 
se întâmplă descoperindu-L pe Dumnezeu, cunoscând Persoana și caracterul Lui. Scopul nostru trebuie să fie 
slava lui Dumnezeu. Fericirea este consecința urmării slavei lui Dumnezeu.

Cuvântul cheie Adonai se traduce prin Domn și apare în VT de 400 de ori. Psalmul 100 Îl prezintă pe 
Dumnezeu ca fiind Stăpânul absolut, Cel ce deține suveranitatea și autoritatea. 

Scopul lecției: Să descoperim identitatea lui Dumnezeu-Adonai și să înțelegem că El este Stăpânul absolut 
care este vrednic de închinarea și ascultarea noastră.

1. Cunoașterea lui Adonai: Domnul, Stăpânul nostru (v.3)

2. Cinstirea lui Adonai: Domnul, Stăpânul nostru (v. 4)

Concluzii:

Observați cât de diferit este Dumnezeul Scripturii de dumnezeul creștinismului modern. De multe ori, 
dumnezeul. sec. XXI este o ființă neajutorată, care nu impune respect. O întoarcere reală a Scriptură ne va 
dovedi clar că Dumnezeu este Stăpânul absolut. Adevărul acesta trebuie cunoscut și cinstit ca atare. El este 
singurul stăpânitor. 

Simțirea este partea lăuntrică. Textul ne prezintă stări interioare precum: strigați de bucurie, slujiți cu 
bucurie, veniți cu veselie. Această atitudine  de satisfacție, bucurie autentică și motivație sinceră vine în urma 
cunoașterii lui Dumnezeu ca Stăpân. Strigarea este partea exterioară. Sentimentele te fac să te exprimi vocal. 
Slujirea este stil de viață. Slujim pentru că suntem ai Stăpânului. 

Crezul afectează comportamentul. Ceea ce cunoaștem despre Dumnezeu, convingerile cu privire la persoana 
și lucrarea Lui trebuie să se materializeze într-o viață schimbată. Ce ar trebui să cunoască omul credincios 
despre Adonai? Persoana Lui (v. 3 Domnul este Dumnezeu); Puterea Lui (v. 2, 3, 5).

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.

Ideea centrală: Modul fundamental în care se raportează Dumnezeu la ființa umană, la poporul Său în 
particular, este conceptul de legămînt. 

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. 

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 în Sine Însuși și nu are nevoie de nimeni pentru a exista. 

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, lucru pe care îl regăsim în multe 
locuri din Scriptură.

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. 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.

19 ianuarie
IEHOVA: Dumnezeul relației de legământ

Exod 3:1-15
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