Anunturi
Săptămâna de rugăciune 2021. Cu ocazia
începutului de an, în perioada 3-10 ianuarie
(cu excepția zilei de sâmbătă, 9 ianuarie) se
va organiza, în fiecare seară, între orele
19:00-20:00, un timp special de rugăciune.
Sunt invitați în fiecare seară toți membrii
bisericii, dar în mod special următoarele
grupuri: luni – comitetul; marți – tinerii;
miercuri – corul și echipele de închinare; joi
– serviciul obișnuit de peste săptămână
(inclusiv fanfara); vineri – familile tinere
(F0, F1 și alte familii). Tematica o găsiți întrun format special, la standul de cărți din
holul bisericii.
Studiu biblic 2021. La standul de cărți din
hol, puteți achiziționa: pliant pentru Biblie 1 leu; calendar perete - 5 lei; manual ianuarie
- iunie - 10 lei.
Întâlnirile de tineret se vor relua marți, 12
ianuarie, de la ora 19:00.

Motive de
RUGĂCIUNE
Pentru anul 2021. 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 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 persoanele care se confruntă și cu
probleme de sănătate de altă natură precum și
cu diferite nevoi, ca Dumnezeu să se îndure de
ele și să le ofere alinare și speranță.
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Serviciu divin:
Închinare, cor

www.betel.ro

Mesaj:
Pentru lucrarea de misiune a bisericii și a
fiecăruia dintre noi.

IOAN BUGNĂRUG

Pentru lucrarea cu refugiații și persoanele fără
adăpost.

viața pe care ți-a
rânduit-o Dumnezeu”
(Marcu 8:31-38)

La multi ani!

betelbaptist@gmail.com

“Cum poți să trăiești

18:00 - 19:15

Biserica Betel

Cina Domnului

Biserica Baptista Nr. 1 Betel
Marti mergem la Betel

Serviciu divin:

tineretbetel

Închinare, cor
Mesaj:

Dragomir Carmen
Fometescu Samuel
Ghișe Laura
Iacob Felician
Miclea Daniel

Miheț Didina
Ogrăzeanu Daniel
Olteanu Daniela
Oprea Antonela
Racovicean Ana

Șain Pavel
Sfera Ovidiu
Sohoreanu Elena
Șopț Florica
Spînu Elena

Tole Ioan
Turnagiu Elena
Vas Francisc
Vujdea Ioan

CĂTĂLIN COVACI
“Ultima generație”
(1 Tesaloniceni 5:1-10)

3 - 10 ianuarie
SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE
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19:00-20:00

Mulțumim celor care au
slujit în anul 2020 și au
contribuit la sfințirea
Numelui lui Dumnezeu,
la zidirea Bisericii și la
lărgirea Împărăției Lui.

STUDIU BIBLIC

PURTAT PE BRAȚELE LUI SIGURE

DUMNEZEUL LEGĂMINTELOR

“V-am purtat și tot vreau să vă mai port...”

Text: Daniel 9:1–19, Verset cheie: Daniel 9:19

(Isaia 46:4)

Ideea centrală: Seriozitatea și profunzimea relației lui Dumnezeu cu omul se văd deslușit în legămintele pe
care Creatorul le inițiază și le susține în raport cu ființa umană.
Scopul lecției: Să înțelegem valoarea și rolul legămintelor în relația dintre om și Dumnezeu, dar și
responsabilitatea dublă a acestei relații.
În cursul istoriei umanității, de la început până la final, Dumnezeu S-a raportat la om prin intermediul
legămintelor. Dincolo de cele două mari legăminte – vechiul legământ și noul legământ – Scriptura vorbește
detaliat despre mai multe legăminte distincte dintre Dumnezeu și oameni, potrivit cu modul în care El a
hotărât să-Și descopere slava în diferite perioade ale istoriei. Termenul legământ vine de la ebraicul berith.
Rădăcina acestui termen este folosită și pentru termenul a despica, a tăia, și conține ideea că legământul este
un pact care se face trecând prin mijlocul unor animale sacrificate și despicate. În esența lui, legământul este
un angajament solemn pecetluit cu jurământ. În vremea noastră oamenii vorbesc despre legământ în termenii
unui contract care definește relația dintre două persoane, grupuri sau entități.
1. Caracterul și atributele lui Dumnezeu: legământul este inițiativa lui Dumnezeu și se bazează pe
ceea ce este El
- Măreția lui Dumnezeu (v. 4 – Doamne Dumnezeule mare și înfricoșate)
- Dreptatea lui Dumnezeu (v. 7 – Tu, Doamne, ești drept)
- Suveranitatea lui Dumnezeu (v. 15 – scoaterea poporului din Egipt, călăuzirea lui până în prezent)
- Îndurarea lui Dumnezeu (v. 16 – după toată îndurarea Ta)
- Dragostea lui Dumnezeu (v. 17 – pentru dragostea Domnului)
- Adevărul și sfințenia lui Dumnezeu (vs. 15, 16, 18 – adevărul Tău, muntele Tău sfânt, nu pentru neprihănirea
noastră…, ci pentru Numele Tău).
2. Cerințele lui Dumnezeu cu privire la popor: legământul are cerințe concrete
- Păzirea poruncilor (vs. 4b, 5 – ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale)
- Ascultarea de Dumnezeu (vs. 10, 11 – n-am ascultat glasul Domnului, Israel… s-a abătut ca să n-asculte de
glasul Tău)
- Reprezentarea cu cinste a lui Dumnezeu (vs. 15, 16 – Israelul/Ierusalimul trebuia să fie o mărturie pentru slava
lui Dumnezeu care Își pusese Numele peste ei).
3. Consecințele călcării în picioare a legământului de către popor
- Robia (v. 7 – i-ai izgonit din pricina fărădelegilor)
- Dărâmarea Ierusalimului și al templului (v. 2 – dărâmăturile Ierusalimului)
- Rușinea (vs. 8, 16b – poporul Tău [este] de ocara tuturor celor care ne înconjoară)
- Mânia și urgia lui Dumnezeu (v. 16 – abate mânia și urgia Ta).
4. Condițiile revenirii la legământ: în cazul încălcării legământului există și posibilitatea refacerii
relației
- Întoarcerea la Cuvânt (v. 2a – am văzut din cărți – Daniel se referă la scrierile profetice)
- Întoarcerea către Dumnezeu (v. 3a – mi-am întors fața spre Domnul)
- Rugăciunea și postul (vs. 3, 4 – să-L caut cu rugăciune și cereri, postind)
- Mărturisirea păcătoșeniei (vs. 5–16 – noi am păcătuit)
- Apelul îndurării și iertării lui Dumnezeu (vs. 17–19 – ascultă… pentru dragostea Domnului… pentru
îndurările Tale cele mari… din dragoste pentru Tine).

E o zi friguroasă de iarnă. Pe drum văd doar câteva lumini roșii, estompate,
pierzându-se în ceață. Pe lângă drum nu se văd nici copaci, nici case, nici dealurile
apropiate. Totul din jur e parcă îmbrăcat într-o haină gri, densă de ceață.
La acest început de an incertitudinea zilelor viitoare e mai accentuată ca
oricând. Chiar și planurile bine puse la punct par acum nefolositoare. Nu știu ce va fi,
cum va fi mâine. Uitându-mă în jur mă simt înconjurată de o ceață densă pe drumul
meu.
Dar îmi amintesc versetul citit: “Eu v-am purtat” zice Domnul. De-a lungul
sutelor de ani care au trecut Dumnezeu Și-a purtat pe ai Săi neîncetat, chiar și în clipele
cele mai grele. El este Dumnezeul care nu se schimbă. El este Cel care ieri și azi și în
fiecare zi viitoare rămâne același.
Când mă gândesc la zilele trecute văd cum El m-a purtat în ciuda dificultăților,
a evenimentelor neașteptate, a îngrijorărilor mele. Și fiecare zi, oricât de grea, de gri, de
tristă, a avut măcar o mână de bucurii. Oare le-am văzut? Am observat eu purtarea Lui
de grijă? Ocrotirea Lui? Cum El m-a ținut în brațul Lui tare? Cum m-a trecut prin
momentele cele mai grele? Cum m-a condus cu mâna Lui sigură?
Eu v-am purtat … Eu vă voi purta, promite El. Zilele viitoare ale acestui nou an
sunt pierdute în ceață. Nu știu ce va aduce ziua de azi, de mâine sau oricare din acest nou
an. Îl știu doar pe Cel care m-a purtat pe brațele Lui iubitoare până acum, în fiecare zi de
până acum. El a promis că mă va purta în continuare. Știind acest lucru pot să pășesc
înainte în fiecare clipă, încrezătoare. Nu în propriile-mi puteri, ci sprijinită pe mâna
Celui care m-a purtat până acum. El va continua să facă aceasta în fiecare zi care îmi stă
în față.
El poate face la fel și pentru tine!
Adina Ogrăzeanu-Nagy

