STUDIU BIBLIC
pentru astazi

“De data aceasta voi lauda pe Domnul”
(Geneza 29:35)
Oare ce eveniment deosebit trebuie să se întâmple ca să încep să-L laud pe Dumnezeu?

HRISTOS - UN MESAGER MAI BUN
Evrei 1:1-14, Evrei 1:1-2
Ideea centrală: Hristos este Mesagerul suprem, perfect și final al lui Dumnezeu.
Scopul: să-L cunoaștem pe Domnul Isus în poziţia de mesager suprem și perfect al lui Dumnezeu și
să-L primim pe El și mesajul Lui.
Explicaţii și expunere:
Epistola cătree Evrei este cunoscută ca epistola lucrurilor mai bune. În esenţă, această epistolă
prezintă supremaţia, superioritatea Domnului Isus faţă de toate personalităţile religioase ale
Vechiului Testament și superioritatea Noului Legământ faţă de Vechiul Legământ.
Capitolul I din epistolă Îl prezintă pe Domnul isus ca Mesagerul suprem al lui Dumnezeu. Supremaţia
Lui este raportată la două categorii de mesageri ai lui Dumnezeu din Vechiul Legământ.
- Un mesager mai bun decât toţi profeţii - v. 1-3
- Un mesager mai bune decât îngerii - v. 4-14
Aplicaţii:

Acum poate mă lupt să obţin aplauzele altora. Să pășesc mai sus pe treptele carierei. Mă atrage visul
unei case mai mari, cheia unei mașini mai noi, un portofel mai plin în ziua de salar. Un cont bancar care
nu se golește, haine de marcă, ultimul model de telefon. Sau aprecierea șefului, a colegilor, un
concediu de lux, o viaţă fără griji. Apoi, poate, voi avea timp să-L laud pe Dumnezeu…
Ca și cum mulţumirea ar fi ceva care exclude orice altceva din viaţa mea, din ziua mea. Dar mulţumirea
nu se reduce la un cuvânt uscat, gol, rostit uneori doar pe jumătate: “mulţumesc”.
Mulţumirea e mai mult decât cuvinte rostite. Este atitudinea inimii mele. Mulţumirea dă gust vieţii, la
fel cum sarea dă gust la mâncare. Mulţumirea e lumina care atunci când strălucește în fiecare zi, dă
putere pentru pasul următor.
Dacă mă uit în urma mea, văd așa de multe binecuvântări încât nu trebuie să mai aștept încă una nouă
ca sa Îl laud de Dumnezeu.
Acum trebuie să încep! În sistemul de navigaţie al vieţii mele trebuie să pun ca semn de aducere
aminte, ca un motto aceste cuvinte: “de data aceasta voi lăuda pe Domnul”!
Atât ajunge pentru fiecare zi. În fiecare minut spun din nou: “ACUM voi lăuda pe Domnul!”.
Adina Ogrăzeanu-Nagy

Mulţumește-I lui Dumnezeu pentru Mesagerul suprem, perfect și final pe care îl avem în persoana
Domnului Isus Hristos!
Închină-te Domnului Isus pentru că El este Dumnezeul căruia I se închină și îngerii din cer!
Încrede-te în Domnul Isus căci El este suveran peste toate lucrurile și El a făcut posibilă ispășirea
păcatelor prin jertaf Lui!
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Ascultă de Domnul Isus pentru că El este vrednic de încredere!
Întrebări pentru discuţii:
1. Care este tema Epistolei către Evrei?
2. De ce este Domnul Isus un mesager mai bun decât profeţii?
3. În ce fel este Domnul Isus superior îngerilor?
4. Cum ar trebuie să ne raportăm la Domnul Isus ca Mesager al lui Dumnezeu?

Stancu Dorina
Stanoievici Petre, Viorica, Filip
Stoica Ana Maria
Stoica Andreea, David
Stoica Adriana
Stoica Florin
Stoicovici Marcela
Strîmbei Magdalena
Stroia Domnica
Suciu Constantin
Surducan Ionel
Szucs Alexandru, Manuela

Schelenka Constanţa
Șain Pavel
Șerban Casian, Daciana
Șiclovan Eugenia, Ion
Șipoș Ioana, Lucian
Șiroviţă Laura
Șopţ Florica, Ion
Șoș Ildiko
Șușan Corina, Teofil
Tamaș Ludovica
Tanc Dănuţ, Ramona
Tarba Emilian

Tărniceriu Constantin, Lidia
Tărniceriu Liviu, Petrișoara
Tarniţă Ileana
Tartău Marinel
Telescu Marta, Emanuela
Temian Mirel
Timofte Adelina, Romulus
Tîrziu Doina
Tîrziu Maria
Tole Ioan
Toma Lidia, Petru
Toma Magdalena

Mulţumim lui Dumnezeu

Anunturi
Ziua mulţumirii - astăzi, ora 10:00. În cadrul
acestei sărbători, vom participa și la Cina
Domnului. După serviciul divin, toţi
participanţii sunt invitaţi la un prânz în aer
liber, urmat de activităţi recreative. Serviciul
divin de după amiază nu va mai avea loc.
Organizare și părtășie. La avizierul de
rugăciune din hol, se2018
găsesc listele cu membrii
bisericii, distribuiţi unei echipe formată dintrun prezbiter și un diacon. Vă rugăm să luaţi
legătura cu aceștia, pentru a le comunica
numărul dumneavoastră de telefon.
Curs de cateheză - în fiecare duminică, de la
ora 9:00.
Școala biblică pentru copii și adulţi - în fiecare
duminică, între orele 10:00 - 11:00.
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
Panoul mulţumirii. În holul bisericii se găsește
un panou pe care cei care doresc, pot
consemna motive de mulţumire și mărturii
vizibile ale modului în care Dumnezeu i-a
binecuvântat pe parcursul acestui an.
Schiţele studiului din cartea Efeseni care se
studiază joia, se găsesc pe site-ul bisericii.
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.
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pentru modul în care a binecuvântat Biserica
Betel în acest an, pentru familiile nou
întemeiate, pentru numărul mare de copilași
care s-au născut și pentru toţi fraţii și toate
surorile care alcătuiesc Biserica.

Motive de
RUGACIUNE
Pentru fratele pastor Alexandru Neagoe care în
această după amiază va predica la Biserica
Baptistă din Voiteni cu ocazia aniversării a 25 de
ani de existenţă.
Pentru Jannes, ginerele fratelui pastor Bulica
Petru, care va fi supus unei intervenţii
chirurgicale complicate în data de 14 octombrie.
Ne rugăm ca Dumnezeu să-și arate puterea, să
se atingă de el, să-i aducă vindecare, să
binecuvânteze întreaga familie cu pace,
încredere în Dumnezeul nostru suveran și o
credinţă mare. Campanie de post și rugăciune
40 de zile. În următoarele 40 de zile, suntem
chemaţi la o lucrare de post și rugăciune pentru
biruinţă în încercări. Cu acest prilej, am dori să
mijlocim pentru fratele Jannes și pentru fratele
Bulica. Informaţii suprlimentare, la avizier.
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 sufletele lor și să le
vindece.
Pentru întâlnirile de tineret și pentru toţi tinerii
care participă la aceste întâlniri dar și pentru
echipa organizatorică.
Pentru toţi studenţii care au început un nou an
academic.
O viaţă constată de rugăciune. Dumnezeu să ne
ajute ca rugăciunea să devină o practică zilnică
în viaţa noastră.
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Baica Dorina
Bulica Petru

Cheșa Luminiţa
Chira Cristian

ZIUA MULTUMIRII
DUMINICA
9:00 - 9:50
10:00-12:30

Creţu Petru

Dancea Anca

Duca Marinela

Farcas Margareta
Iosif Dragoș

12:30

Lugojan Sorin

MARŢI

Lungu Mihaela

19:00-21:00

Lup Valentin
Merca Ecaterina
Mocuţa Georgeta
Năstase Andreea
Nicolici Silvia
Oanţ Estera
Vancea Mărioara

Rugăciune de mulţumire
Serviciu divin:
Cor mixt, cor copii, fanfară
Rugăciune pentru studenţi
Mesaje: pastorii bisericii
Cina Domnului
Prânz & activităţi recreative

Seară de tineret:
Laudă & închinare
Predică - pastor Alexandru Neagoe
Nu ești singur(ul), sub presiunea anturajului

JOI
19:00 - 20:30

Rugăciune
Serviciu divin:
Fanfara
Rugăciune pentru familii
Predică - pastor Ioan Bugnărug

