
  

HRISTOS - ADUCĂTORUL UNUI MESAJ MAI BUN
Evrei 2:1-18, Evrei 2:2-4

IDEEA CENTRALĂ:

EXPLICAŢII ȘI EXPUNERE:

Capitolul 2 din Evrei pune în constrast Cuvântul suprem și final al lui Hristos și cuvântul vestit și adus 
de îngeri și profeţi. Cuvântul dat prin îngeri (v. 2) și prin profeţii, în esenţă este Legea.  Tot Vechiul 
Testament poate fi sumarizat în ideea de Lege dată de Dumnezeu. 

Este un mesaj al salvării prin har, v. 1-4

SCOPUL:

Profeţiile și cărţile poetice sunt explicaţii și aplicaţii ale Legii, cu perspectivele profetice date de 
Dumnnezeu, prin inspiraţia Duhului. Capitolul 2 din Evrei ne arată că mesajul adus de Hristos este 
superior Legii și înlocuiește Legea. Însă în capitolul 2 din Evrei este și un avertisment cu privire la 
nepăsarea faţă de mesajul lui Hristos. Noi vom urmări însă, felul în care mesajul lui Hristos este 
superior Legii:

Hristos a adus un mesaj la salvării prin har, prin credinșa în El. Mesajul lui descoperă o mântuire 
monumentală, desăvârșită, veșnică (Evrei 5:9). Mesajul salvării a fost vestit de El însuși și apoi 
confirmat de apostoli. Însă mesajul salvării prin har nu trebuie să lase pe nimeni indiferent. 
Indiferenţa duce la pierzare la fel ca și călcarea Legii date prin îngeri. 

Hristos a venit cu un mesaj mai bun, în constrast cu Legea dată lui Moise, prin îngeri. Însă mesajul 
mai bun adus de Hristos,  nu anulează responsabilitatea destinatatilor mesajului, ci o amplifică.

Este un mesaj al restaurării omului ca stăpân peste creaţie, v. 5-8

Omul a fost creat ca să fie stăpân peste creaţie (Geneza 1:26028) însă căderea în păcat l-a făcut rob 
al păcatului și inclusiv al creaţiei. De aceea, acum nu vedem încă faptul că toate îi sunt supuse. Însă 
Hristos a adus mesajul restaurării omului ca stăpân peste creaţie în împărăţia milenară (Isaia 11, 
Apocalipsa 20:1-10).

Să înţelegem corect mesajul lui Hristos, să-l preţuim și să trăim în lumina acestui mesaj.

Turcu David

Turnagiu Elena, Estera

Tuţac Mărioara, Puiu Gelu

Tuţac Andrei

Trandafiroiu Florica, Nicolae

Tudoran Marina

Tudoran Veronica

Tomuţa Florin, Lidia

Turcan Lenuţa

Ţucudeanu Eleonora, Zamfir

Trif Saveta

Tornyai Nicolae

Triplea Cristian Vancea Ioan, Mărioara

Vichentie Florin

Uhren Silviu

Vît Lenca

Vidican Laviniu, Veronica

Vochescu Alina, Cristian

Yando Ali

Vucu Ana

Ugarcovici Nada

Vranianţu Elena, Iulian 

Viet Tabita

Vucescu Florica

Zburliș Anca

Ungur Alina

Vuvrea Ion

Wilms Eugenia

Varga Adriana, Aurel

Vas Francisc

Ursulescu Alin, Cristina

Vlădică Florin, Georgeta

Urâtu Ioan

Vujdea Ioan

Zah Daniel, Diana

Zghimbe Adriana, Ana-Maria

Velcotă Pavel

Veţan Estera

Vicaș Elisabeta, Titus

STUDIU BIBLIC
pentru astăzi

RUGĂCIUNE PENTRU FAMILII | MEMBRI

Este benefică împărtășirea mesajului lui Hristos pentru că oamenii din jur au nevoie de El. De aceea, 
îndrăznește!

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII:

Mesajul Domnul Isus îl descoperă ca pe Marele Preot milos, care are milă de slăbiciunile noastre, care 
vine în ajutorul nosru, care ne leagă de Dumnezeu în mod sigur și ne ajută în luptele și ispitele 
noastre. Prin toate aceste realităţi din mesajul Domnului Isus, mesajul lui este net superior, 
sufiecient și sigur pentru toţi cei ce Îl cunosc și Îl primesc prin credinţă.

Este un mesaj despre Marele Preot milos , care ne ajută în ispite, v. 16-18

Este un mesaj al izbăvirii de moarte, v. 9-15

Legea a adus condamnare și moarte însă Hristos aduce un mesaj al izbăvirii de la moarte și de la frica 
morţii prin moartea Lui (v. 9), moarte prin care El gustă moartea pentru toţi și nimicește pe cel ce 
avea putere de dominare prin moarte, adică pe Diavolul (v.14) și ne izbăvește de frica și de realitatea 
morţii (Coloseni 2:14-15). 

APLICAŢII:

Este necesară acceptarea prin credinţă a mesajului lui Hristos pentru a beneficia de valoarea lui. De 
aceea, roagă-te să poţi crede tot ce zice Domnul Isus. 

Este foarte importantă cunoașterea mesajului  lui Hristos. Acesta se găsește în Noul Testament. De 
aceea, fă-ţi timp și investește mai mult în cunoașterea și aprofundarea mesajului lui Hristos. 

1. Cu ce este în contrast mesajul lui Hristos și faţă de ce mesaj este superior, conform Evrei 2?

2. Ce conţine mesajul lui Hristos? Care sunt cele 4 adevăruri centrale din Evrei 2?

3. Care este avertismentul capitolului 2 cu privire la mesajul lui Hristos?

4. Ce ar trebui să facem faţă de mesajul lui Hristos?
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Cursul de cateheză destinat celor care doresc să se 
boteze precum și celor care doresc să afle mai 
multe despre credinţa creștină, se desfășoară în 
fiecare duminică, de la ora 9:00.

Cursuri IT. Au reînceput cursurile de IT pentru 
copiii între 7 și 16 ani. Cursurile se ţin într-o clasă a 
Liceului  Baptist, în fiecare sâmbătă,de la ora 10:00. 
Contact: cursuriitbetel@gmail.com.

Prezentare lucrare misiune Africa Centrală. În 
cadrul serviciului divin de seară, Andrei și Giorgiana 
Pobega ne vor prezenta lucrarea pe care au 
desfășurat-o în Republica Africa Centrală.

Școala biblică pentru copii și adulţi - în fiecare 
duminică, între orele 10:00 - 11:00. 

Înscrieri pentru corul de clopoţei! Cei care doresc 
să facă parte din corul de clopoţei sunt rugaţi să se 
înscrie la Deia Lucuţa sau Dani Icobescu.

Organizare și părtășie. La avizierul de rugăciune 
din hol, se găsesc listele cu membrii bisericii, 
distribuiţi unei echipe formată dintr-un prezbiter și 
un diacon. Vă rugăm să luaţi legătura cu aceștia, 
pentru a le comunica numărul de telefon.

Schiţele studiului din cartea Efeseni care se 
studiază joia, se găsesc pe site-ul bisericii la rubrica 
“resurse”.

Ședinţă comitet prezbiteri & diaconi - luni, 14 
octombrie, ora 19:00.

Membrii Bisericii Betel care s-au căsătorit în 
ultimii 5 ani și care în urma căsătoriei, vor rămâne 
membri ai bisericii noastre, sunt rugaţi să trimită 
certificatul de căsătorie pe adresa de email a 
bisericii:  betelbaptist@gmail.com.

Întâlnirea tinerilor de peste 25 ani: vineri, 18 
octombrie, ora 19.00.  

Adunare generală - duminică, 20 octombrie, ora 
12:00. În cazul în care nu se va întruni numărul 
statutar de membri, adunarea generală se va ţine 
duminică, 27 octombrie, la aceeași oră. Ordinea de 
zi: proiect Moșniţa Nouă.

Motive de
RUGĂCIUNE

JANNES DE JONG
Pentru intervenţia chirurgicală complicată 
la care fratele Jannes va fi supus în cursul 
zilei de mâine. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și 
arate puterea, să se atingă de el, să-i dea 
vindecare, să binecuvânteze întreaga 
familie cu pace, încredere în Dumnezeu și o 
credinţă mare. Vrem să-l susţinem la rândul 
nostru, în rugăciune. Astfel, în cursul zilei 
de mâine, în intervalul orar 8:00-22:00, cei 
care doresc, pot să aloce un timp de 30 de 
minute în care să se roage pentru această 
cauză. Programarea timpului de rugăciune 
se găsește la avizierul din hol.

SUSŢINERE ÎN RUGĂCIUNE

Pentru toate persoanele care se confruntă 
cu probleme de sănătate - fratele surorii 
Geta Mateiu precum și nepotul acesteia - 
Daniel, Jannes, Teodor Pantea, familia 
Pașca, Dan Rusalin, Simona, Ștefan Silaghi 
- ca Dumnezeu să lucreze în trupurile și în 
sufletele lor și să le vindece.

Pentru răbdare în încercări. Fie ca și 
perioadele grele pe care le trăim uneori să 
lucreze la întărirea noastră. Dumnezeu 
vrea să ne încredem pe deplin în El, 
așteptând  împlinirea promisiunilor Lui.

Pentru Biserică, ca Dumnezeu să răspundă 
la rugăciunile poporului Său, spre binele 
Bisericii și spre slava Sa.

Pentru o viaţă constantă de rugăciune. 
Dumnezeu să ne ajute ca rugăciunea să 
devină o practică zilnică în viaţa noastră. 

La 
multi 
ani!

BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ NR. 1 BETEL TIMIȘOARA
Str. Ady Endre nr. 20 | Tel. 0256 491 918 | e-mail: betelbaptist@gmail.com | web: www.betel.ro

   Predică - pastor Alex Neagoe (Efes. 3:14-21)

   Predică - pastor Alex Neagoe

   Serviciu divin:

   Fanfara 

   Dumnezeu pentru tine”

   Rugăciune pentru familii

   Laudă & închinare

19:00 - 20:30   Rugăciune 

JOI  

   Predică - pastor Alex Neagoe

19:00-21:00  Seară de tineret:

MARŢI

    în căutarea voii lui“Nu ești singur(ul)

   Prezentare lucrare misiune Africa

11:10-12:30   Serviciu divin:

   Cor & orchestră

18:00-20:-00  Serviciu divin:

   Centrală - Andrei & Giorgiana Pobega

DUMINICĂ   

  9:00  -  9:50    Rugăciune

10:00-11:00  Studiu biblic - pastor Ioan Bugnărug

   Predică - pastor Petru Bulica

   Program tineri

La multi ani!
Badele Irina

Burciu Viorica

Dancea Liviu

Gheltofan Floarea

Hobafcovici Andrei

Bejinar Natanael

Brânda Loredana

Costea Ciprian

Pușcașu Cornelia

Imbrea Elena

Imbrescu Daniela

Radu Dorian

Tomuţa Florin

Istrati Gabriel

Pop Angelica

Rauca Floare

Stanciu Mihai

Ilie Doru

Moldovan Ana

Mocuţa Gheorghe Jr

Motrescu Nicolae

PROGRAMUL SERVICIILOR SĂPTĂMÂNII
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