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ANUNTURI,

Manualele de studiu biblic pentru perioada 
ianuarie-iunie 2020 pot fi achiziționate începând 
de astăzi, de la standul din hol. Preț: 10 lei.

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).

Întâlnire pentru și despre rugăciune. Vineri, 31 
ianuarie, începând cu orele 18:00, toți membrii 
bisericii sunt invitați la o întâlnire ce are ca scop 
înviorarea vieții de rugăciune. 

- „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)

Deces. A trecut în veșnicie sora Lidia Cicirean. 
Dumnezeu să mângâie familia îndoliată.

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

Ședință comitet prezbiteri & diaconi - luni, 27 
ianuarie, ora 19:00.

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 duminica următoare, 23 
februarie, la aceeași oră.

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

Rugăciune. Pentru situații de rugăciune urgente se 
poate solicita sprijin pastorilor la sfârșitul 
serviciilor divine sau pe Lanțul de rugăciune Betel 
(Facebook).

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

Motive de 
RUGĂCIUNE

  Închinare

  pastor Ioan Panican

JOI  

  Botez nou-testamentar

  Închinare

  pastor Petru Bulica

19:00-21:00 Seară de tineret:

18:00 - 20:00  Serviciu divin:

  Serviciu divin:

  Cor, predică:

DUMINICĂ  

10:00-12:00 Serviciu divin:

MARTI

  Rugăciune pentru cei 
  nou-botezați

  9:00 -9:50  Rugăciune 

  Predică:

  Corul “Maranata”  
  (Ateneu 2020)

19:00 - 20:30  Rugăciune 

  Mesaj: “Onestitatea - cât 
  mă costă și ce îmi oferă?”

  pastor Ioan Bugnărug

  Fanfară, predică:

BISERICA 
BAPTISTĂ
BETEL 
 Casa lui Dumnezeu.

 O casă pentru inima ta.
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SALUTUL BISERICII 

BETEL ÎN 2020:

Cirin Maria

Afodorcei Aspazia

Oprea Simona

Bejinar Ana

Damșe Daniela

Enășel Elvira

Mornăilă Mirela

Varga Adriana & Aurel

Herțeg Carmen

Dida Puișoru

Lazăr Iuliana

Moțoc-Fofiu Rebeca

Sfârcoci Bianca

Meilă Didina

Bădițoiu Alina

Schifirneț Tiberius

Ciucuriță Eleonora

Coman Mădălina

Mocuța Adriana

Moțec Simona

Petruș Estera

Todor Daniela

Olariu Cristina

Dumitru Ionuț

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!

TANCIU IULIAN-BOGDAN

BUGAR LAURA-NELA 

DRĂGOI ANDREEA-REBECA

DRĂGOI PAUL-DAVID

Pentru candidații la botezul nou-testamentar din 
această dimineață:

HENZ DIANA

SAVI MARINICĂ

Pentru fratele pastor Alex Neagoe care în această 
după amiază va predica în cadrul unui serviciu de 
evanghelizare în județul Arad.



  

STUDIU BIBLIC

pentru astăzi

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

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. 

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. 

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.

Scopul lecției: Să-l ajute pe credincios să conștientizeze atotputernicia lui Dumnezeu.

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.

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. 

Prin botezul în apă, o persoană mărturisește că alege să-l urmeze pe Hristos și să-i fie ucenic 
(Matei 28:19).

Așadar, pentru a primi botezul, o persoană trebuie să creadă în Isus Hristos ca Domn și 
Mântuitor personal. Cu alte cuvinte, să fi experimentat nașterea din nou (Ioan 3:5; Faptele 
Apostolilor 2:38). Nici o promisiune nu le este dată celor care fac botezul fără a crede (ex. 
bebelușii, în diverse tradiții cum e cea ortodoxă). Pocăința și credința preced botezul, si nu 
invers (Faptele Apostolilor 2:38).

Cuvântul “botez” provine din grecescul “baptizo” și înseamnă  a scufunda, a acoperi pe deplin.

Botezul în apă este un legâmant încheiat cu Dumnezeu, prin care o persoană se supune 
ascultării Duhului Sfant, chiar cu prețul vieții, murind astfel față de plăcerile lumești, 
devenind o făptură nouă în Hristos (2 Corinteni 5:17). Aceasta are loc în urma mărturisirii 
păcatelor înaintea lui Dumnezeu, a curățirii prin sângele lui Isus Hristos și a sfințirii date de 
Duhul Sfânt.

Botezul în apă îl întâlnim și în Vechiul Testament, în vremea lui Moise, sub denumirea de 
“botezul în mare”, când poporul lui Dumnezeu a traversat Marea Roșie fugind de Faraon (1 
Corinteni 10:1,2).

Dacă ai experimentat nașterea din nou și vrei să mărturisești public acest lucru, ești 
invitat la următoarea serie de cursuri de cateheză care se va desfășura în biserica 
noastră începând de duminica următoare, 2 februarie, de la ora 9:00.

Botezul în apă reprezintă o separare de stilul lumesc de viață, de lucrările celui rău și o dedicare 
pentru o nouă  viață, de ascultare, în Isus Hristos, prin Duhul Sfânt.

Poruncit de Domnul Isus Hristos, ca parte din Marea Trimitere, în Evanghelia după Matei 
28:19-20, botezul în apă este mărturia publică a persoanei care, în urma pocăinței, se identifică 
cu moartea, îngroparea și învierea lui Isus Hristos. (Romani 6:4; Coloseni 2:11,12)
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