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Anunturi ,

Biserica Baptistă Chevereș. Mulţumim  Domnului 
pentru finalizarea unei prime etape de reabilitare a 
clădirii bisericii din Chevereșu Mare. Prin harul 
Domnului, acoperișul a fost renovat!

Materiale promoţionale Betel. În duminica din 8 
decembrie, cu ocazia Jubileului, va fi disponibilă o 
gamă largă de produse promoţionale, specifice 
bisericii noastre. Le veţi putea achiziţiona pentru 
dumneavoastră personal sau pentru a fi făcute 
cadou altora.

Întâlnire persoane văduve/singure. La încheierea 
serviciului divin din această dimineaţă, persoanele 
văduve sau singure sunt invitate la o masă de prânz 
și părtășie, la demisolul bisericii.

Jubileu 30 de ani. Duminică, 8 decembrie, ora 10:00, 
respectiv, ora 18:00, biserica noastră va organiza un 
jubileu cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la 
inaugurarea locașului de cult, aducându-ne în 
același timp aminte și de rolul pe care Biserica Betel 
l-a avut la începuturile Revoluţiei din 1989. Invitaţiile 
se găsesc la standul de cărţi din hol.

Întâlnire prezbiteri și diaconi - 9 decembrie, ora 19.

Botez. Cu îngăduinţa lui Dumnezeu, ne propunem 
ca spre sfârșitul lunii ianuarie 2020 (probabil 26) să 
avem un botez nou-testamentar în biserica noastră. 
Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze pe cei 
care s-au înscris la cursul de cateheză, pregătitor 
pentru botez, iar în cazul în care mai sunt persoane 
doritoare, îi îndemnăm să se alăture celorlalţi sau să 
ia legătura cu pastorii, pentru eventuale clarificări.

Astăzi este ultima zi în care se adună sticluţele 
pentru susţinerea financiară a Fundaţiei “Estera”!

Târg de Crăciun pentru școala și Biserica din 
Republica Africa Centrală. Biserica noastră, în 
colaborare cu Liceul Baptist, organizează vineri, 13 
decembrie, începând cu ora 18:00, un târg de 
produse care vor putea fi achiziţionate pe bază de 
donaţii. Până joi, 12 decembrie, pot fi aduse produse 
din casele dumneavoastră care sunt în stare bună, 
utile,de dimensiuni mai mici, și care pot fi donate 
(gem, zacuscă, miere, ornamente, articole sportive 
sau de uz casnic, etc). Banii colectaţi vor fi folosiţi 
pentru construcţia unei școli aferente bisericii 
noastre partenere din Republica Africa Centrală. Vă 
așteptăm atât să oferiţi produse pentru târg cât și să 
veniţi pentru a achiziţiona altele. 
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   “Biserica lui Hristos, ambasada Cerului pe

   Fanfara 

   Predică - pastor Alexandru Neagoe

   Serviciu divin:

   pământ: Studiu asupra Epistolei către

   Efeseni “ (Efeseni 6: 10-24)

19:00 - 20:30   Rugăciune - Radu Popa

09:00-09:50  Rugăciune - Nicolae Damșe

DUMINICĂ   

10:00-10:50  Studiu biblic - pastor Petru Bulica

   Cina Domnului

   Închinare, Corul Liceului Baptist
   Predică - pastor Mihai Mihuţ

   

MARŢI
19:00-21:00  Seară de tineret:
   Închinare

   Închinare, cor

   Predică - pastor Petru Bulica

   Predică - pastor Alexandru Neagoe

   în faţa ispitei  “Nu ești singur ”

JOI  

18:00-20:00  Serviciu divin:

11:00-12:30   Serviciu divin:

membrilor Bisericii Betel 

care își vor sărbători ziua 

de naștere în săptămâna 

care urmează:

LA MULŢI 
ANI!

Besenzky Eugenia

Boiţiu Lidia

Sentici Vasile

Ţermure Romeo

Ciucuriţă Crina

Tîrziu Maria

Pascu Virgil

Șiroviţă Laura-Elena

Caracoancea Daniel

Pobega Andrei-Paul

Vucescu Florica

Damșe Nicolae

Nica Vasile

Ilie Elena-Liviana

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!

- o bună colaborare cu alte ţări și popoare
- multe ocazii de propovăduire a Evangheliei

- binecuvântarea Sa peste noul guvern al României, 
pentru ca acesta să promoveze integritatea și 
principiile sănătoase în toate instituţiile publice

- binecuvântarea Sa peste Președintele României, 
domnul Klaus Iohannis. Dorim ca Dumnezeu să-i dea 
înţelepciunea și forţa necesară de a lua cele mai bune 
decizii pentru ţara noastră.

Domnului pentru toţi românii care: 
- sunt binecuvântaţi cu harul mântuirii

- decid în alcătuirea legilor, în cheltuirea banilor și în 
ceea ce privește soarta oamenilor

- sunt o bună mărturie pentru cei din jur

MULŢUMIM 

- aduc cinste Domnului și ţării prin viaţa lor

MIJLOCIM  
pentru toţi românii care:

- au nevoie de Dumnezeu și de alţi oameni

CEREM 

- sunt o binecuvântare pentru semeni

Domnului, în folosul românilor:

RUGĂCIUNE
pentru România

Acţiuni umanitare 
de Crăciun

Ne apropiem de cea mai îndrăgită perioadă a anului, 
Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Isus Hristos. 
Vrem să fim și în acest an o binecuvântare pentru cei 
în nevoi, pentru cei pentru care, puţinul nostru 
înseamnă mult, înseamnă dragoste și compasiune.

2. BUCURIA DĂRUIRII – minimum 250 plase cadou 
care vor fi distribuite persoanelor nevoiașe (adulţi și 
copii), invitate a doua zi de Crăciun

Acţiunile se vor desfășura în duminicile din 1, 8 și 15 
decembrie.

3. LUCRAREA DIN PENITENCIAR – contribuţii 
financiare la ieșirea din biserică

1. E MAI FERICE SĂ DAI ... ÎN AFRICA – contribuţii 
financiare pentru persoane și familii nevoiașe 
precum și pentru renovarea unei maternităţi și a 
unui spital de copii



  

DESĂVÂRȘIREA PRIN HRISTOS
Evrei 9:13-10:18, 10:14

Jertfa unică a lui Isus Hristos îi desăvârșește pentru totdeauna pe cei care sunt în noul 
legământ.

Să determine în credincios, o trăire sfântă, în acord cu realităţile produse de noul legământ.

EXPLICAŢII EXEGETICE:

Autorul epistolei continuă argumentul superiorităţii lucrării preoţești a lui Hristos în noul 
legământ, faţă de lucrarea preoţilor leviţi în vechiul legământ, arătând superioritatea sângelui 
pe baza căruia se face curăţirea, sfinţirea și iertarea păcatelor. Autorul repetă aceeași temă a 
intrării Marelui Preot în Sfânta Sfintelor din 9:7, pe care o extinde 9:11-12 și o concluzionează în 
9:25.

SCOPUL:

IDEEA CENTRALĂ:

Sângele lui Hristos ne curăţă conștiinţa (9:11-14)

Hristos nu a intrat în locurile cerești, în Sfânta Sfintelor, cu sângele animalelor ci cu propriul 
Său sânge. Lucrarea lui de răscumpărare a fost terminată atunci când a murit pe cruce la calvar 
(Ioan 19:30), atunci când într-un sens, a intrat în Sfânta Sfintelor Templului (Marcu 15:38). 
Hristos este în același timp și Mare Preot și jertfă de ispășire. Dacă în vechiul legământ, sângele 
animalelor jertfite, împreună cu îmbăierile ritualice, procurau curăţire trupească exterioară, în 
noul legământ, sângele lui Hristos realizează cărăţirea conștiinţei. Actul curăţirii omului de 
păcat trebuie să înceapă prin curăţirea inimii, pentru că din ea ies izvoarele vieţii și tot ea este 
sursa răului (Proverbe 4:23, Marcu 7:21-22).

Jertfa lui Hristos este desăvârșită (9:23-28)

Jertfele animale ale Vechiului Legământ erau doar măsuri temporare, repetabile, marele 
preot era muritor, sanctuarul pământesc fiind doar o copie a celui ceresc. Prin constrast, în 
noul legământ, jertfa lui Hristos adusă o dată pentru totdeauna este permanentă. Ea este 
validă pentru toţi credincioșii din toate timpurile. Este atât retroactivă, aducând iertarea 
păcatelor pentru credincioșii care au trăit de la creaţie până la venirea Lui, cât și prezentă și 
viitoare, oferind iertare credincioșilor care sunt și vor fi până la revenirea Lui.

- Singurul mod în care poţi avea conștiinţa curată de vina păcatului și deplina libertate de a-L sluji 
pe Dumnezeu este să te încrezi în puterea curăţitoare a sângelui lui Isus Hristos.

APLICAŢII PRACTICE:

Diferenţa dintre jertfele oferite în ritualurile levitice și singura jertfă a lui Hristos este profundă. 
Sângele jertfelor animale nu puteau ierta păcatele, ele erau doar substituite pentru ca israeliţii 
să nu plătească pentru păcatele lor ei înșiși (v 4) și pentru a putea rămâne în popor și legământ 
cu Dumnezeu. Credincioșii Vechiului Testament știau în conștiinţa lor că un sacrificiu animal nu 
poate să-i cureţe de păcat. Repetarea Zilei Ispășirii an de an, era un indiciu al ineficienţei acestor 
jertfe, conștiinţa păcatului rămânea prezentă. Doar sângele lui Hristos vărsat o dată pentru 
totdeauna îndepărtează păcatul și anulează vina asociată acestuia.  

Jertfa lui Hristos este eficace, jertfele animale au fost doar umbrele temporare ale jertfei lui 
Hristos (10:1-18)

- Singura apropiere de Dumnezeu este prin persoana și pe baza lucrării lui Isus Hristos. În afara 
lui Isus Hristos, Marele Preot, nu mai există un alt Mijlocitor între Dumnezeu și oameni (1Timotei 
2:5-6, Ioan 14:6, Faptele Apostolilor 4:12).

- Pentru că jertfa lui Isus Hristos este nerepetabilă, Cina Domnului este o aducere aminte a 
jertfei lui Hristos, nu o repetare a jertfirii Lui.

- Prin asemănare cu Dumnezeu, atunci când iertăm greșelile și păcatele cuiva, trebuie să nu ne 
mai aducem aminte de ele, adică să nu le mai folosim vreodată împotriva lui.

STUDIU BIBLIC
pentru astăzi

Te laudă sufletul, sufletul meu

O, ce minune ai creat;

Bogat în îndurări Tu iartă-ne când Te rugăm,

Din mâna Ta de bogăţii se satură câmpia,

Şi dacă faţa Ta de la noi s'ar întoarce, Doamne,

Să nu cădem de întristări, redă-ne bucuria,
O, binecuvântează, Doamne, Doamne, România!

Să cânte Domnului toate cele ce au suflare,

La Domnul să privim mereu, la El e măreţia,
O, binecuvântează, Doamne, Doamne, România!

O, binecuvântează, Doamne, Doamne, România!

Te laudă Doamne, pământul, ceru'ntreg

Prelucrare Ovidiu Manole după Rapsodia Română nr. 2 a lui George Enescu.

În cer şi pe pământ, Lui să răsune noul cânt,

Binecuvânteazã Doamne, România!
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