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11:00-12:30  Serviciu divin:

10:00-10:50  Studiu biblic:

  Închinare, cor, predică:

19:00-21:00 Seară de tineret:

  Închinare, mesaje:

  “Copiatul și alte forme de 

  pastor Ioan Bugnărug

  Cor, predică:

  pastor Alexandru Neagoe

  “ISUS - vița” (Ioan 15)

MARTI

DUMINICĂ  

  9:00 -9:50  Rugăciune

  pastor Petru Bulica

18:00 - 20:00  Serviciu divin:

  Fanfară, predică:

JOI  

  trișare” - David Rus &

  Serviciu divin:

  Timi Lala

  “Cum să iubești cu o  
  dragoste ca a lui  
  Dumnezeu” (Osea 11)

  pastor Alexandru Neagoe

19:00 - 20:30  Rugăciune 

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:

Caracoancea Cristian

Cozac Maria

Curt Florian

Berariu Olimpia

Turnagiu Estera

Prejban Lucreția

Onea Remus

Oprina Liliana

Lucuța Ronela

Duță Alexandra

Maftei Lidiana

Temian Mirel

Vît Lenca

Sarafincean Ioan

Lupulescu Liliana

Albu Cristina

Băleanu Daniel

Baloș Carmen

Basarabă Mălina

Balaj Aurel 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 rezolvarea situației politice din țara 
noastră.

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

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.

Ședință comitet prezbiteri & diaconi - luni, 10 
februarie, ora 19:00.

Direcționare impozit pe venit 2019. Dacă 
doriți să direcționați 2 %, respectiv 3,5 % din 
impozitul pe venit aferent anului 2019 bisericii 
noastre, vă rugăm să completați cele două 
formulare 230 + împuternicirea atașată și să le 
predați la biserică până pe 25 mai. Detalii la tel. 
0747 228 160 ( Mihaela Popa).

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.

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).

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.

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

Deces. A trecut în veșnicie sora Burbea Rozalia. 
Înmormântarea a avut loc ieri, la Utvin.



  

EL ELYON - Dumnezeul cel Preaînalt
Geneza 14:17-24

Ideea centrală:

Scopul lecției:

Să-L cunoaștem pe Dumnezeu tot mai profund și mai corect și să ne raportăm la El în lumina acestei 
cunoașteri.

Dumnezeu se descoperă lui Avraam sub un nume nou, El Elyon, care arată măreția și suveranitatea Lui. 

Numele lui Dumnezeu arată identitatea Lui și descoperă persoana și caracterul Lui. În Scriptură, Dumnezeu 
se descoperă sub o mulțime de nume. Faptul acesta arată măreția Lui infinită și mărturia Lui explicită despre 
Sine. În textul de astăzi avem prezentat un nou nume al lui Dumnezeu, prin care Îl cunoaștem și învățăm cum 
să ne apropiem de El. 

1. Revelarea numelui: EL ELYON ( v. 17-20)

Este acela al întoarcerii lui Avraam dintr-o bătălie, în care i-a eliberat pe Lot și familia lui. La întoarcerea 
biruitoare a lui Avraam, împăratul Sodomei îl aștepta. Este o revelare în urma unei bătălii și a unei biruințe. O 
descoperire care îl ajută pe Avraam să înțeleagă cui se datorează biruința lui.

a. Contextul revelării (v. 17)

b. Calea revelării (v. 18-19)

Există un mijlocitor în revelarea acestui nume al lui Dumnezeu: Melhisedec, care îi iese înainte lui Avraam, 
înainte ca acesta să se întâlnească cu Împăratul Sodomei. Cine este acest Melhisedec? Biblia îl menționează 
pentru prima dată aici iar mai apoi este menționat în Psalmul 110:4 și în Epistola către Evrei, cap. 7, unde este 
prezentat ca Împărat al Salemului (numele antic a Ierusalimului) - împărat și preot, dar și profet, pentru că îi 
aduce lui Avraam o revelație din partea lui Dumnezeu. Aici avem o hristofanie, o arătare pre-încarnată a lui 
Hristos, care Îl revelează pe Dumnezeul lui Avraam și primește închinare prin zeciuială. Învățăm prin aceasta 
că revelarea completă și finală a lui Dumnezeu o avem prin Domnul Isus, Fiul Lui (Ioan 1:18, Evrei 1:1-4). 

c. Conținutul revelării (v. 19, 20)

Melhisedec îi revelează lui Avraam un nume al lui Dumnezeu și îl binecuvântează pe Avraam folosind acest 
nume. De asemenea, îi arată lui Avraam că buruința lui în luptă a fost prin intervenția și lucrarea lui 
Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu revelat de Melhisedec lui Avraamn în ebraică este El Elyon, tradus în limba 
română: Dumnezeu cel Preaînalt, ziditorul cerului și al pământului. Apare menționat de 31 de ori în Vechiul 
Testament, referindu-se doar la Dumnezeu. Numele acesta înseamnă că nu există nimeni mai mare decât 
Dumnezeu și nu există nici o posibilitate ca o ființă să fie mai presus decât El. El Elyon apare și în Isaia 14:14, în 
narațiunea despre răzvrătirea lui Lucifer, care își dorește să fie ca cel Preaînalt. Numele acesta descoperă 
atotputernicia lui Dumnezeu, domnia și suveranitatea Lui peste tot pământul, pentru că El este ziditorul 
cerului și al pământului. Nimeni nu este ca El, nimeni nu poate fi ca El!

Avem aici nu numai închinarea inimii ci și închinarea materială, prin zeciuială. Avram recunoaște că I se cuvine 
lui Dumnezeu recunoștință și bunurile pe care le-a primit datorită Lui. Aici începe închinarea prin zeciuială, 
descoperită în Scriptură, care nu este stabilită de o lege a lui Dumnezeu, Legea a fost dată mult mai târziu, prin 
Moise, ci dintr-o conștiință care se simte îndatorată să îl cinstească pe Dumnezeu. 

a. Închinarea înaintea lui Dumnezeu

c. Încrederea în Dumnezeul cel Preaînalt, care poartă de grijă (v. 21-24)

Avram folosește acest nume în juruința pe care o face și Îl înalță pe Dumnezeul Preaînalt cu mărturia lui.

Avraam primește corect această revelație și răspunde potrivit - prin închinare, laudă și credință. 

2. Răspunsul potrivit în fața revelării Dumnezeului celui Preaînalt (v. 20-24)

b. Înălțarea lui Dumnezeu prin învățarea și însușirea acestui nume (v. 22)

Dumnezeu i S-a revelat lui Avraam prin Melhisedec ca fiind cel Preaînalt. Astfel, Avraam L-a cunoscut pe 
Dumnezeu și L-a crezut. Nouă ni S-a descoperit prin Domnul Isus și prin Cuvântul Scripturii, ca fiind cel 
Preasfânt și iubitor de oameni! Să căutăm să-L cunoaștem tot mai mult, să ne încredem pe deplin în El și să-L 
cinstim prin tot ceea ce suntem și prin tot ceea ce facem!

După ce se întâlnește cu Melhisedc,  Avraam se întâlnește și cu Împăratul Sodomei, care ii propune să îi restituie 
doar oamenii, iar bogățiile recuperate în luptă, să rămână toate pentru Avraam. Avram refuză. Cum a putut 
refuza o asemenea ofertă? Pentru că s-a încrezut în Dumnezeul cel Preaînalt, care a devenit comoara lui. Drept 
consecință, Dumnezeu îi răspunde (Geneza 15:1)

Concluzie:

STUDIU BIBLIC
pentru astăzi

1. DESCHIDERE:

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

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

4. DESCĂRCAREA DE GESTIUNE

Listă de înscrieri închisă , răspunsurile date la final

3. DISCUŢII LA RAPOARTE:

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

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

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

9. ÎNCHEIERE:

Rugăciune de mulţumire, declararea închiderii lucrărilor Adunării Generale

2. RAPOARTE:

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

8. DIVERSE

5. BUGET 2020:

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A BISERICII BETEL

Ordinea de zi

16 / 23 februarie 2020, ora 11:00
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