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  Ciprian Nălbaru

  Alexandru Sala
11:10-12:30  Serviciu divin:

18:00 - 20:00  Serviciu divin:

  Cor, predică:

  Închinare, cor, predică:

  “4 elemente ale rugăciunii, 
  care ne pot schimba viața”

  pastor Alexandru Neagoe

  (Ioan 10:1-16)

  Ciprian Nălbaru

JOI  

  9:00 -9:50  Rugăciune

MARTI
19:00-21:00 Seară de tineret:

   “Învingerea ispitei”

19:00 - 20:30  Rugăciune 

  Serviciu divin:

DUMINICĂ  

  Închinare, mesaj:

10:00-11:00  Studiu biblic:

  “Isus - Păstorul cel bun”

  “Pocăința poporului lui  
  Dumnezeu”

  Fanfară, predică:

  pastor Alexandru Neagoe

  (Ioel 2:11-18)

BISERICA 
BAPTISTĂ
BETEL 
 Casa lui Dumnezeu.

 O casă pentru inima ta.

Buletin duminical AN XX I 
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SALUTUL BISERICII 

BETEL ÎN 2020:

Bugar Laura-Nela

Coț Floarea-Aurelia

Căprioriu Ioana

Ciucuriță Samuel

Dărăban Alina-Elena

Laitin Petru

Olariu Maria

Șipoș Lucian-Anton

Neagoe Tania-Carmina

Șoitoș Rainhold

Matei Teodor

Farcaș Gheorghe Tanc Ramona

Cristea Domnița

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!

Anunturi 
Motive de 

RUGĂCIUNE

Pentru echipa de misionari care pleacă 
Republica Africa Centrală ca Dumnezeu să-i 
însoțească și să fie o binecuvântare pentru toți cei 
cu care se vor întâlni.

Pentru fratele pastor Ioan Bugnărug care în 
această seară va predica la Biserica Baptistă 
“Betania”. 

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

Pentru epidemia de Coronavirus, provenită 
din China. Să ne rugăm ca Dumnezeu să vindece 
persoanele bolnave, să întărească familiile și să 
susțină marele efort al comunității chineze, pus 
deja în practică pentru a combate epidemia.

Instruire evanghelizare personală. Pe 22 
februarie, între orele 10-14, la biserica noastră 
se va desfășura o întâlnire de instruire pentru 
toți membrii sau tinerii din biserica Betel care 
doresc să fie echipați mai bine pentru 
evanghelizarea personală. 

Seară muzicală. Duminica viitoare, 23 
februarie, în cadrul serviciului divin de seară, 
va avea loc un program muzical special, 
susținut de Corul și Orchestra Bisericii Betel.

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. 

Îi urăm un bun venit pe lume lui Iosua, cel 
de-al doilea copil născut în familia Bejan 
Alexandru și Daniela! Dumnezeu să-l 
binecuvânteze pe el și întreaga familie!

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

Curs cateheză. Dacă ai decis să-ți predai 
viața lui Hristos și vrei să mărturisești public 
acest lucru prin botez, ești invitat la cursul de 
cateheză care se desfășoară în biserica noastră 
în fiecare duminică, de la ora 9:00.

Ședință comitet prezbiteri & diaconi - 
luni, 17 februarie, ora 19:00.

Adunarea generală anuală a bisericii va 
avea loc astăzi, 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.



  

EL ROI - Dumnezeul care vede
Geneza 16:7-16

STUDIU BIBLIC
pentru astăzi

Cântare comună, text inspirativ, rugăciune, votarea Biroului de zi (pastori + secretar), alegerea numărătorilor 
de voturi, prezenţa (adunare statutară), declararea deschiderii lucrărilor Adunării Generale, prezentarea şi 
votarea ordinii de zi a Adunării Generale

1. DESCHIDERE:

3. DISCUŢII LA RAPOARTE:

4. DESCĂRCAREA DE GESTIUNE

Listă de înscrieri închisă , răspunsurile date la final

5. BUGET 2020:

Prezentare proiect buget 2020, discuţii, propuneri, aprobare (vot deschis), precizări (dărnicie, disciplină 
financiară, etc.)

Pastori (10 minute), Secretariat, Casierie: execuţia bugetară 2019, Comisia de cenzori

6. DISCIPLINĂ ŞI MEMBRALITATE: Reprimiri + excluderi (vot deschis), informativ: transferuri şi decese

2. RAPOARTE:

N.B.Votul Adunării Generale pentru însărcinarea comitetului cu desemnarea acestor delegaţi

7. ALEGEREA DELEGAŢILOR BISERICII pentru AG a Comunității și pentru Conferința Națională a Uniunii 
Baptiste

8. DIVERSE

9. ÎNCHEIERE:

Rugăciune de mulţumire, declararea închiderii lucrărilor Adunării Generale

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A BISERICII BETEL

Ordinea de zi

16 / 23 februarie 2020, ora 11:00

SCOPUL LECȚIEI:

Să-l ajute pe credincios să înțeleagă că Dumnezeul transcendent este și imenent, o prezență reală în cotidianul 
contemporan.

EXPLICAȚII EXEGETICE:

Este limpede din text că situația tensionată are la originea nemulțumirea cronică a stăpânei. Atitudinea ei a 
avut un impact negativ asupra tuturor. Sarai este nemulțumită de ea însăși pentru că nu poate avea copii și este 
nemulțumită de Dumnezeu pe care Îl percepe a fi principalul vinovat de starea aceasta a lucrurilor. Sarai este 
nemulțumită de Avraam și de desfășurarea evenimentelor, chiar dacă, la prima vedere, Avraam nu are nici o 
vină. Tot Sarai este nemulțumită de Agar și de atitudinea acesteia. Lista nemulțumirilor nu încetează decât în 
momentul în care Sarai iese din scenă. 

1. Dumnezeu a văzut nemulțumirea lui Sarai

IDEEA CENTRALĂ:

O teologie biblică sănătoasă presupune atât transcendența cât și imanența lui Dumnezeu. Numele divin El 
Roi revelează un Dumnezeu pe deplin implicat în viețile oamenilor, pentru a-Și împlini scopurile.

Lecția de azi îi are ca personaje principale pe patriarhul Avraam, pe Sarai, soția acestuia, și pe Agar, slujnica ei 
egipteancă. Introducerea în situația tensionată a familiei ne este oferită de primele șase versete ale capitolului, 
prin perspectiva lui Sarai, principalul instigator, nemulțumită de faptul că nu poate avea copii. Această 
situație reprezenta de fapt o adevărată tragedie în Vechiul Testament, un real motiv de ridiculizare sau gelozie. 
Sub presiunea anilor care treceau și a legislației care permitea divorțul în caz de sterilitate, Sarai îi oferă lui 
Avraam o soluție legală în vremea aceea, dar nu conformă cu planul lui Dumnezeu. Legislația mesopotamiană 
permitea unei soții infertile să ofere soțului una dintre slujnicele sale prin care să aibă copii, altfel copilul care 
se năștea urmând să fie al stăpânei, nu al mamei naturale. Sarai nu-i vorbește niciodată direct lui Agar și nici 
nu-i pronunță numele, ci doar o percepe ca pe o modalitate de a depăși criza. Se poartă în schimb cu 
animozitate și îi pricinuiește diferite necazuri, o descriere perfectă a stării de spirit a unei familii poligame. În 
consecință, Agar fuge de la stăpâna sa, apelând la această măsură extremă din dorința de a-și salva viața ei și a 
copilului ei. Apare un nou personaj în scenă, Îngerul Domnului, care o îndeamnă să se întoarcă la stăpână spre 
a-i fi supusă. Îndemnul este însoțit de o făgăduință - propășirea neamului. Abordarea profetică este centrată 
pe copilul ce urma să se nască, Îngerul Domnului transmițându-i lui Agar că urma să dea naștere unui băiat, că 
acesta se va numi Ismael și va avea un caracter deosebit. Ca urmare a intervenției divine, Agar numește pe Cel 
care îi vorbea El Roi, adică Dumnezeu care vede. Dumnezeu nu-i promite eliberare de suferință ci doar îi 
transmite că a luat la cunoștință situația prin care trece. Ce vedea Dumnezeu? Cu siguranță trecutul, prezentul 
și viitorul. El este Începutul și Sfârșitul, Alfa și Omega. În contextul nostru, Dumnezeu vede atitudinea și 
acțiunile oamenilor, vede pe cel bogat și pe cel sărac, vede națiuni sau indivizi, vede în tărâmul fertil al 
Canaanului dar vede și în pustia Egiptului. Vede familiile cu sau fără copii. Vede stăpâni și sclavi, vede venetici 
sau băștinași. Dumnezeu vede și nu tace, vede și acționează. 

3. Dumnezeu a văzut cu certitudine și necazul lui Agar

Textul afirmă că Dumnezeu a auzit mâhnirea lui Agar. Îngerul Domnului se revelează pentru prima dată în 
Vechiul Testament lui Agar, vede statutul ei și viitorul copilului. În acest episod, avem nu numai prima apariție a 
Îngerului lui Dumnezeu dar și prima naștere anunțată și primul caz în care o femeie primește o promisiune din 
partea Domnului. Dumnezeu vede pruncul din pântecele ei, vede că va fi băiat și că se va numi Ismael 
(Dumnezeu aude) și vede caracterul acestuia. Așadar, Dumnezeu vede trecutul, prezentul și viitorul lui Agar, al 
pruncului ei și al tuturor urmașilor ei. Dumnezeu vede cadrul și circumstanțele cele mai propice și îi cere lui 
Agar să se întoarcă sub autoritatea stăpânei. Ca urmare a intervenției divine, Agar a înțeles că Dumnezeu aude și 
vede necazul ei. În urma acestei manifestări extraordinare, Agar Îl identifică pe Dumnezeu ca fiind El Roi, 
Dumnezeu care vede. 

CONCLUZII:

Cu toate că în contextul situației Avraam trece în plan secund, acesta se remarcă în două momente cheie: 
ascultarea de Sarai atunci când ea îi oferă o soluție omenească la o problemă care trecea mult dincolo de 
competențele umane și apoi în tolerarea unei agresivități în căminul propriu. Avraam cedează presiunii și se lasă 
condus de rațiunea umană, nu de credință. Dumnezeu vede și acest fapt.

Este bine să reținem că Dumnezeul creației nu este un Dumnezeu distant, impasibil, dezinteresat de cele 
pământești, ci dimpotrivă, Dumnezeu este implicat în propria-I creație. Distinct de aceasta dar nu distant. 
Imuabil dar nu impasibil. Dumnezeu aude și vede. Într-un cuvânt, El Roi.

- Ce bucurie este să conștientizezi că te afli în atenția providențială a lui Dumnezeu!

- Ce mângâiere este să știi că atunci când strigi către Dumnezeu, El te aude!

2. La Avraam, Dumnezeu a văzut nepăsarea și un fel de necredință
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