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Deces. Mama fratelui Ovidiu Ciucuriță - Aristița 
Ciucuriță - a trecut la Domnul. Înmormântarea a 
avut loc marți, în județul Arad. Fie ca Dumnezeu 
să mângâie și să întărească familia îndoliată.

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 telefon 0747 228 160 (sora 
Mihaela Popa).

Instruire evanghelizare personală. În zilele de 
15, respectiv 22 februarie, orele 10-14, vor avea loc 
două întâlniri de instruire pentru toți membrii 
sau tinerii din biserica Betel care doresc să fie 
echipați mai bine în vederea evanghelizării 
personale. Cei interesați pot opta pentru oricare 
dintre aceste două întâlniri (care vor avea loc la 
demisolul bisericii).

Adunarea generală anuală a bisericii va avea 
loc duminică, 16 februarie, orele 11:00. În cazul în 
care nu se va întruni numărul statutar de membri, 
adunarea se va ține pe 23 februarie, la aceeași oră.

MARTIE - luna reînnoirii spirituale. Ca și în 
anii precedenți, și în acest an, în biserica noastră 
în luna martie, vor avea loc servicii de 
evanghelizare. Acestea se vor desfășura în fiecare 
duminică seara, de la ora 18:00. Vă invităm să 
participați și să vă rugați pentru acest eveniment. 
Mai multe detalii în buletinele următoare.

Calendarele  2020 pot fi achiziționate începând 
de astăzi, de la standul din hol. Prețuri: calendar 
mic pentru Biblie - 1 leu; calendar de perete - 5 lei.

Curs cateheză. Dacă ai experimentat nașterea 
din nou și vrei să mărturisești public acest lucru, 
ești invitat la noua serie de cursuri de cateheză 
care se va desfășura în biserica noastră începând 
de duminica aceasta, de la ora 9:00.

JOI  

  pastor Ioan Bugnărug

18:00 - 20:00  Serviciu divin:

  Fanfară, predică:

    

19:00-21:00 Seară de tineret:

DUMINICĂ  

11:00-12:30  Serviciu divin:

   

MARTI

  Cina Domnului

10:00-10:50  Studiu biblic:

  pastor Ioan Bugnărug

  Închinare, cor, predică:

    
                                 
   

  9:00 -9:50  Rugăciune

  pastor Alexandru Neagoe

  pastor Emil Toader

  Cor, predică:

  Serviciu divin:

  Închinare, mesaj:

  pastor Alexandru Neagoe

19:00 - 20:30  Rugăciune 
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 Casa lui Dumnezeu.

 O casă pentru inima ta.
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SALUTUL BISERICII 

BETEL ÎN 2020:

Bolcu Felicia

Crainic Iosif

Becheru Constanța

Gherebeanu Cristian

Dumitrășcuță Gabriela

Grunzac Alexandra 

Horvath-Damian Irena

Maftei Emanuel

Hadti-Pop Ioan

Cotta Avram

Cotta Oxana

Bulica Emanuela

Dănălache Lucian

Aragian-Brăescu Ion

Micicoi Florin

Ogrăzeanu Mariana

Viet Tabita

Paunovici Gabriel

Pop Cristina

Olariu Stela

Pitulice-Vuc Cristian

Palici Florica

Pavel Petrică

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!

Pentru cei care duminica trecută au încheiat 
un legământ cu Domnul în apa botezului. Fie 
ca ei să rămână pe Calea Lui toată viața, să-I caute 
tot timpul prezența, să semene tot mai mult cu El, 
fiind lumină și bucurie pentru cei din jurul lor iar 
noi să nu uităm să-i purtăm în permanență în 
rugăciune și să-i înconjurăm cu multă dragoste.

Pentru Mara Mic și pentru vindecarea și 
mântuirea tuturor acelora care se confruntă cu 
probleme de sănătate. 

Pentru toți studenții care se află în sesiune ca 
Dumnezeu să le dea îzbândă!

Anunturi 
Motive de 

RUGĂCIUNE

Reamintim că Agenția de turism Tamicris 
Tours va organiza un pelerinaj în Israel, în 

mod special pentru Biserica Betel, în 
perioada 26-30 mai. Detalii la avizier,   

Naomi Caracoancea (0720012359) și la sediul 
agenției, situată vizavi de Biserica Betel.

Pelerinaj în Israel! 



  

EL OLAM - Dumnezeul cel Veșnic
Geneza 21:22-34

Scopul lecției:

Privind la exemplul lui Avraam, tatăl celor credincioși, credincioșii să fie motivați la relații bazate pe respect și 
pe integritate față de necredincioși, ca o platformă pentru mărturie și ca un mijloc de a ne asigura o viață 
pașnică și liniștită, pentru a fi liberi să-I aducem închinare Dumnezeului nostru Veșnic.

La aceasta ne cheamă Dumnezeu: să trăim în pace cu toți oamenii (Romani 12:18). Pavel ne îndeamnă să ne 
rugăm pentru demnitari cu scopul de a ne bucura de o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și toată cinstea. 
Este în detrimentul mărturiei creștine și nu este deloc în interesul nostru să avem relații tensionate cu cei din 
jur. Inițiativa ar trebui să ne aparțină dar când inițiativa vine de la ei, cu atât de mult trebuie să dorim pacea. Să 
nu uităm faptul că făcătorii de pace vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu (Matei 5:9).

Ideea centrală:

Ce este eternitatea lui Dumnezeu?

Credința în Dumnezeul cel Veșnic ne dă putere să menținem relații pașnice cu semenii noștri necredincioși, în 
această lume, unde suntem doar niște străini și călători.

Pentru prima dată, Avraam Îl numește pe Dumnezeu El Olam - Cel Veșnic. Eternitatea este acea calitate sau 
acel atribut care Îl descrie pe Dumnezeul Scripturii ca fiind fără început și fără sfârșit. Biblia nu explică 
eternitatea lui Dumnezeu însă o afirmă cu tărie. Timpul este perceput de noi ca o succesiune de evenimente 
însă la Dumnezeu, lucrurile nu stau așa. Din persectiva Lui, El este etern, așa cum sugerează și numele, Iehova 
(Eu sunt cel ce sunt, Exod 3:14). Întreaga existență divină este aceea a unui prezent indivizibil. Eternitatea lui 
Dumnezeu este un atribut al ființei divine, care ar trebui să ne influențeze modul de viață și chiar relațiile cu 
semenii noștri. Atunci nu ne vom mai comporta ca stăpâni pe resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu, ci le vom 
folosi ca pe o platformă, pentru mărturie și ca un mijloc de a cultiva relații pașnice cu oamenii din jurul nostru.

1. Cei care cred în El Olam trebuie să întrețină relații de pace (v. 22-24)

2. Cei care cred în El Olam trebuie să restaureze pacea (v. 25-32)

Relațiile pașnice cu semenii noștri nu pot rezista dacă nu sunt bazate pe încredere reciprocă. De aceea, 
soluționarea oricăror litigii este o necesitate. Credincioși fiind, avem adeseori parte de abuzuri și de tratament 
inechitabil din partea lumii. Lumea va cauta să profite de pe urma noastră și să abuzeze de noi. Totuși, este în 
interesul nostru să nu menținem o atitudine de neiertare și resentimente față de semenii noștri. Înfruntarea 
nedreptății face parte din datoria noastră creștină dar uneori trebuie să și suportăm paguba. Menținerea păcii 
cu semenii este o prioritate iar împărtășirea binecuvântărilor divine cu ei, îi va face să Îl recunoască pe 
Dumnezeul nostru. Indiferent de vremuri și împrejurări, Dumnezeu ne va ocroti datorită caracterului etern al 
Legământului  Său cu noi.

STIRI CRESTINE

3. Cei care cred în El Olam și folosesc resursele pentru închinare în fața lui Dumnezeu (v. 33, 34)

Acestui Dumnezeu etern merită să I te închini chiar pe un pământ străin. Mărturia faptului că suntem străini și 
călători pe acest pământ se va face cel mai bine atunci când toți vor vedea din acțiunile noastre, unde ne este 
comoara și inima. Dacă credem în Dumnezeul cel veșnic, aceasta se va vedea în modul în care folosim resursele 
primite de la El: nu pentru gratificare personală, ci pentru extinderea Împărăției Sale.

Aplicații:

- Când apar dispute și litigii, caută să le rezolvi cât mai repede, confruntănd situațiile tensionate cu adevărul

- Menține relații bazate pe respect și onestitate în vorbire și acțiune

Concluzie:

Pe un pămînt unde suntem străini, avem o garanție în relația durabilă cu un Dumnezeu etern, credincios 
legământului Său, care ne poate binecuvânta și proteja din plin atunci când ne încredem în El și căutăm să trăim 
în pace cu cei din jur. Să inițiem și să menținem relații pașnice cu semenii noștri și să demonstrăm prin acțiunile 
noastre, că ne înțelegem și ne asumăm statutul de străini și călători pe acest pământ, oameni în căutarea unei 
alte patrii.

- Caută să inițiezi și să păstrezi relații pașnice cu cei necredincioși, ca o platformă de mărturie și evanghelizare

- Folosește orice resurse pe care le ai pentru slujirea lui Dumnezeu

- Prin valorile și deciziile tale, plin stilul de viață modest și plin de mulțumire, menține o mărturie clară despre 
statutul tău de străin și călător pe acest pământ

“…dar nu pot să spun asta atunci când ura se extinde”, a mărturisit președintele Germaniei.

Două sute de supravieţuitori al Holocaustului şi peste 50 de lideri din toată lumea au participat luni, 27 
ianuarie, la memorialul de la fostul lagăr de exterminare Auschwitz Birkenau. Printre ei şi premierul României, 
Ludovic Orban. Pe 27 ianuarie s-au împlinit 75 de ani de când porţile lăgărului construit de nazişti pe teritoriul 
Poloniei ocupate au fost deschise, iar ultimii 7 mii de prizonieri au fost eliberaţi.

Frank-Walter Steinmeier, președintele Germaniei, a declarat vineri la Ierusalim că a vrut să poată spune că 
germanii au învățat din greșelile istoriei o dată pentru totdeauna.

Liderul german a adăugat că deși regimul nazist a dispărut demult, „același rău” continuă să producă efecte 
amintind de copiii evrei din Germania care sunt „scuipați în curtea școlii” şi de atacul antisemit de la sinagoga 
dintr un oraş german, din octombrie 2019.

Cu ocazia zilei internaţionale de comemorare a victimelor Holocaustului, în care au fost ucişi peste 6 milioane 
de evrei, romi, polonezi şi ruşi, postul german Deusche Welle a realizat un sondaj care arată că 60 la sută dintre 
germani cred că această pagină neagră din istorie trebuie reamintită.

75 de ani de la eliberarea 
lagărului de la Auschwitz

STUDIU BIBLIC
pentru astăzi
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