
  

HRISTOS - UN MIJLOCITOR MAI BUN
Evrei 3:1-4:13, Evrei 3:6

IDEEA CENTRALĂ:

Isus este mai mare decât Moise (3:1-6)

Superioritatea lui Hristos ca mijlocitor în călătoria spirituală a poporului lui Dumnezeu, reprezintă 
argumentul suprem și garanţia ajungerii în odihnă a celor ce se încred în El și perseverează până la sfârșit.

Primii creștini proveniţi dintre evrei s-au confruntat cu multe probleme în ceea ce privește modul de 
abordare a relaţiei cu Dumnezeu, odată cu începutul lucrării lui Isus Hristos - Mesia. Unii erau înclinaţi să 
considere această cale nou descoperită ca pe o simplă sectă în cadrul iudaismului naţional, ba mai mult, 
încercau să impună o abordare similară și noilor convertiţi dintre neamuri. Din perspectiva unui iudeu, 
Moise era profetul cel mai important prin care vorbise Domnul de-a lungul generaţiilor și trebuia să rămână 
un reper de autoritate în materie de credinţă. Această secţiune a textului abordează tema superiorităţii lui 
Hristos faţă de Moise, exponentul cel mai de seamă al Vechiului Testament, arătând că atât el, ca mediator al 
comunicării Legii către popor, cât și Legea în sine, nu mai pot avea ultimul cuvânt în materie de credinţă, ci 
Hristos și îndreptăţirea prin credinţă.

Ascultarea de Isus este adevărata ascultare (3:7-13)

SCOPUL:

Încurajarea credincioșilor să-și pună încrederea în Domnul Isus, atât în ceea ce privește destinaţia finală a 
călătoriei lor spirituale, cât și în ceea ce privește parcursul  până acolo, atunci când, dintr-un motiv sau altul, 
se abat de la cale sau când sunt descurajaţi. Experienţa creștină pe drumul către Împărăţia lui Dumnezeu nu 
este una lipsită de momente dificile iar în aceste situaţii, este pusă la încercare autenticitatea relaţiei 
noastre cu Hristos, prin încrederea pe care o manifestăm în El.

Observaţii asupra textului de studiu:

Moise este important dar Isus este mai important. Moise este descris aici, ca fiind mai întâi, parte din casa lui 
Dumnezeu. Autorul face aici referire la poporul Israel din care Moise a făcut parte și pentru care a fost mai 
apoi, un lider excepţional. Loialitatea lui și performanţa lui ca lider nu sunt puse la îndoială ci sunt folosite ca 
termen de comparaţie cu lucrarea lui Hristos. El a fost parte din casa lui Dumnezeu, pe când Isus este 
ziditorul ei. Cel dintâi slujește ca rob, cel din urmă ca unul care face parte din familie. Hristos este identificat 
ca Mare Preot, poziţie pe care Moise n-a ocupat-o niciodată și pentru care a fost nevoie de fratele lui, Aaron. 
Concluzia practică a acestei secţiuni este aceea că, datorită poziţiei de superioritate faţă de Moise, Hristos 
este vrednic de o slavă mult mai mare. 

EXPLICAŢII CONTEXTUALE:

Pasajul începe cu un citat din Psalmul 95, sub inspiraţia Duhului Sfânt și subliniind astfel, importanţa acestui 
avertisment.

STUDIU BIBLIC
pentru astăzi

Faptul că ai pornit pe un drum al credinţei nu reprezintă garanţia suficientă pentru a putea afirma cu 
certitudine că vei și ajunge la destinaţie. Dumnezeu face pentru noi tot ceea ce este necesar pentru a ne 
sprijini pe drum iar unul dintre cele mai importante lucruri este acela că ne dă conducători capabili să ne ducă 
într-acolo. 

Perseverenţa în credinţă este certitudinea apartenenţei la Isus (3:14-19)

Evreii au pornit din Egipt către Canaan, dar pe drum au avut câteva situaţii în care, din pricina greutăţilor 
întâlnite, s-au răzvrătit și au început să cârtească împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Inima este 
cheia. Starea ei este cea care determină dacă vom fi cu Domnul pe drumul acesta sau dacă vom fi despărţiţi de 
El. Unii pornesc pe drumul credinţei doar de dragul companiei altora dar descoperă că e prea greu să ajungă 
până la capăt, fiindcă nu sunt implicaţi cu toată inima. 

3. Cum se poate manifesta o inimă necredincioasă?

- Citiţi și studiaţi Psalmul 25. El reprezintă una dintre bazele principale pentru textul nostru. Ce observaţii 
puteţi face în acest text, legat de temele de studiu ale acestei lecţii?

APLICAŢII:

Adevărata odihnă este cea adusă de Isus (4:1-13)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII:

1. Ce inseamnă că Isus este apostol al credinţei și al mărturisirii noastre?

- Ușa odihnei este încă deschisă dar mulţi oameni din jurul nostru încă n-au descoperit-o. Ce putem face 
pentru a-i ajuta? Faceţi o listă de rugăciune și cereţi lui Dumnezeu oportunităţi prin care să puteţi să călăuziţi 
pe alţii către adevărata odihnă.

Cel mai mare eșec al poporului Israel este că din pricina neascultării, n-a reușit să între în ţara promisă. Nici 
Moise nici generaţia condusă de el n-au ajuns acolo, ci doar urmașii lor. Dar prin Mesia, vestea bună a intrării în 
odihna lui Dumnezeu rămâne valabilă, pentru cei ce sunt gata să o primească. Încă de la păcat, omul nu-și mai 
găsește odihna , fiind nevoit să se lupte pentru orice lucru de care are nevoie, cel mai adesea fiind nevoit să 
constate eșecul. 

- Meditaţi la lucrurile pe care medierea mai bună a lui Isus le-a adus în viaţa celor ce cred în El, prin comparaţie 
cu lucrurile pe care le-a adus Moise în viaţa celor pe care i-a condus. Rugaţi-vă și mulţumiţi Domnului că prin El 
avem un mijlocitor nespus mai bun.

- Discutaţi cu oamenii credincioși din jurul dumneavoastră legat de ziua de odihnă. Cine a înlocuit Sabatul: 
Hristos sau duminica? Observaţi dacă oamenii pot trece dincolo de semnificaţia unei zile anume, la esenţa 
odihnei adevărate.

- Meditaţi la lucrurile care vă oferă siguranţă și confort, într-un cuvânt, odihnă, și scrieţi-le pe o bucată de 
hârtie. Rugaţi-vă Domnului pentru ca aceste lucruri să nu mai fie pentru dumneavoastră ceea ce Domnul 
trebuie să fie.

SUGESTII PRACTICE:

- Faceţi o listă cu promisiunile biblice în care făgăduinţele Domnului sunt legate de ascultarea și de prezenţa 
Lui în viaţa noastră. Păstraţi lista la îndemână și faceţi apel la ea oridecâte ori simţiţi nevoia.

2. Care este chemarea cerească de care au parte toţi cei sfinţi?

6. Care sunt diferenţele dintre împietrirea inimii faraonului și împietrirea inimii israeliţilor care porniseră pe 
drumul spre Canaan?

5. Cum se poate manifesta în viaţa unui credincios, împietrirea prin înșelăciunea păcatului?

7. Ce asemănări există între noi și israeliţii din pustiu?

4. Ce putem face pentru a-i ajuta pe alţii să nu cadă? În ce domenii simţiţi că aveţi nevoie de încurajare din 
partea altora?
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Bun venit pe lume Mateea Alexandra! În familia 
Palamar Alex și Cristina s-a născut Mateea 
Alexandra. Dorim ca Dumnezeu s-o binecuvânteze.

Binecuvântări copii: duminică, 10 noiembrie, în 
cadrul serviciului divin de dimineaţă.

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 sub formă scanată sau foto, la adresa de 
email: betelbaptist@gmail.com.

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

Cor gimnaziu. În cadrul serviciului de după masă de 
astăzi, vom avea alături de noi la slujire,Corul 
gimnazial al Liceului Teologic Baptist. 

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.

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

„Tineri cu perii albi”. Sâmbătă, 26 octombrie, va 
avea o părtășie în aer liber pentru tinerii bisericii 
noastre, împreună cu fraţii și surorile de peste vârsta 
pensionării. Ne vom întâlni la Betel, la ora 10.00, de 
unde ne vom deplasa la Săcălaz. Scopul acestei 
părtășii este acela de a celebra buna colaborare 
dintre tinerii și seniorii bisericii noastre.

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.

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.

Ședinţă comitet prezbiteri & diaconi - luni, 21 
octombrie, ora 19:00.

Motive de
RUGĂCIUNE

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

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 corul de copii al bisericii noastre, împreună 
cu fratele pastor Ioan Bugnărug, care slujesc în 
această dimineaţă la Biserica Baptistă Betel din 
Anina, CS.

Pentru corul mixt al bisericii noastre, împreună cu 
fratele pastor Alexandru Neagoe, care vor sluji în 
această după masă în cadrul unui serviciu de 
evanghelizare la Biserica Baptistă nr. 1 Reșiţa.

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

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

La 
multi 
ani!
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   Predică - pastor Alexandru Neagoe

10:00-11:00  Studiu biblic - Daniel Faur

11:10-12:30   Serviciu divin:

  9:00  -  9:50    Rugăciune - David Rus

   Cor

   “Unitatea în Hristos: leacul pentru 

DUMINICĂ   

18:00-20:00  Serviciu divin:

   Laudă & închinare

19:00 - 20:30   Rugăciune - Cristian Mornăilă

JOI  

   Corul gimnazial al Liceului Teologic Baptist

19:00-21:00  Seară de tineret:

   Laudă & închinare

   Predică - pastor Ioan Bugnărug

   ul  ...  singur“Nu ești singur ”

   Predică - pastor Ioan Bugnărug

   comparaţiile nesănătoase”

MARŢI

   “Biserica - ambasada cerului  pe pământ” 

   Serviciu divin:

   (6): Efeseni 3:14-21

   Predică - pastor Alexandru Neagoe

   Fanfara 

La multi 
ani!

Bureţa Florin
Caroi Petronela-Mădălina

Borcilă Constantin

Ursulescu Cristina-Andreea

Dieac Cornel

Oberșterescu Gabriel-George

Goldiș Floare

Jula Elena

Durbacă Alina-Claudia

Miheţ Ioan

Telescu Emanuela-Steluţa

Pantazi Cristina

Tărniceriu Petrișoara

Trandafiroiu Nicolae

Isfan Aurelia

Murariu Adina-Lezica

Gruia Cristina-Andreea

Tuţac Andrei

Vochescu Cristian

Hergane Cornel

Uhren Silviu

Stanoievici Filip

Creţu Marius

Iacob Alina-Adriana

Krauzer Otilia-Cristina

PROGRAMUL SERVICIILOR SĂPTĂMÂNII
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Anunturi ,
“Dragi fraţi și surori, vă mulţumim că ne-aţi fost 
alături în chip minunat, cu inima, gândul și în mod 
special cu rugăciunile voastre, în perioada aceasta 
de grea încercare. Datorită mijlocirii atâtor 
persoane pentru Jannes și familia noastră, s-a 
eliberat calea pentru ca puterea lui Dumnezeu să se 
manifeste în toată măreţia ei. Dumnezeu a făcut o 
minune salvând viaţa lui Jannes și protejându-i 
organele. Suntem încredinţaţi că El va lucra și în 
continuare, pentru recuperarea funcţiilor afectate 
de operaţie.  Anca.” 

Mulţumire din partea surorii 
Anca De Jong (Bulica)
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