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   Predică - pastor Alexandru Neagoe

   Serviciu divin:

   Laudă & închinare

   pământ: Studiu asupra Epistolei către

19:00-21:00  Seară de tineret:

   Fanfara 

   “Biserica lui Hristos, ambasada Cerului pe

    (ul)  în lupta cu o  “Nu ești singur
   dependenţă  (partea a II-a)”

   Mesaje - Ileana Rogobete & Alex Neagoe

   Efeseni “ (Efeseni 5:5-21)

JOI  

19:00 - 20:30   Rugăciune - Liviu Tărniceriu

  

   Laudă & închinare

   Laudă & închinare, cor

   Grup Cătălin Ciuculescu & tinerii din Betel

   Predică - pastor Ioan Bugnărug

MARŢI

10:00-11:00  Studiu biblic - Alexandru Sala

   Binecuvântări copii

DUMINICĂ   

09:00-09:50  Rugăciune - Ciprian Sfârcoci

   

   

18:00-20:00  Serviciu divin:

11:10-12:30   Serviciu divin:

   Predică - pastor Alex Neagoe

La multi 
ani!

Laţcu Nicoleta-Ștefănica

Coman Mirela-Iulia

Criste Rodica

Fizedean Melania-Camelia

Gurgulescu Sevilla

Mercea Teodor Jr.

Moisiuc Daniel

Mureșan Corina

Neșiu Maria

Gheltofan Avram

Maghiar Daniela

Bejinar Cornel

Belu-Borozan Florin

Bold Raveca

Balc Anca-Cristina

Zah Daniel

Racolţea Mihaiu-Ioan

Popa Moise
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Motive de
RUGĂCIUNE

Anunturi ,

Pentru copiii care sunt aduși astăzi la binecuvântare 
și pentru familiile lor.

Pentru fratele pastor Alex Neagoe, care în această 
dupămasă va predica în cadrul unui serviciu de 
evanghelizare al Bisericii Golgota din Oradea.

Pentru tinerii bisericii noastre, care vor sluji în cadrul 
serviciului de dupămasă de astăzi, alături de grupul 
muzical al fratelui Cătălin Ciuculescu.

Pentru tinerii care cântă în corul studenţilor, ca 
Dumnezeu să îi binecuvânteze în viaţa personală și 
să folosească spre slava Lui, concertele pe care ei 
urmează să le susţină în perioada următoare.

Pentru viitorul Președinte al României, să fie 
persoana pregătită de Dumnezeu pentru vremea 
care vine. Să ne rugăm pentru alegători (din ţară și 
diaspora), ca Domnul să-i călăuzească, cât mai mulţi 
oameni să meargă la vot și să nu fie indiferenţi. Să ne 
rugăm ca voia Domnului să se împlinească!

__________________

VICTORIE DUPĂ VICTORIE
Mulţi creștini se confruntă cu mari obstacole în viaţa lor. Însă, indiferent cât de sumbre pot părea lucrurile, 

Dumnezeu este în centrul vieţilor celor care-L iubesc și care și-au pus încrederea în El. Biblia ne spune despre o 

văduvă săracă care se afla într-o situaţie disperată. După moartea soţului ei, ea a fost în imposibilitatea de a-și 

plăti datoriile, iar creditorul a venit să-i ceară plata. În acele zile, creditorii nu luau numai ce îţi aparţinea, ci și 

copiii. În disperarea ei, văduva a apelat la profetul Elisei pentru ajutor. „O femeie dintre nevestele fiilor 

prorocilor a strigat lui Elisei: "Robul tău, bărbatul meu, a murit, şi ştii că robul tău se temea de Domnul; şi cel ce l-

a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei şi să-i facă robi” (2 Împăraţi 4:1). Elisei i-ar fi putut spune să meargă 

la templu pentru ajutor, dar nu a făcut acest lucru ci dimpotrivă, a luat măsuri: „Ce pot să fac pentru tine? Spune-

mi, ce aveţi prin casă?” (4:2) Elisei îi spunea în esenţă: „Dumnezeu poate veni la tine așa cum ești în starea ta 

actuală. Dacă ai credinţă, El poate înmulţi chiar și cel mai mic lucru pe care îl ai”. Avea doar un vas de ulei, dar ca 

răspuns la ascultarea și credinţa ei, uleiul s-a înmulţit și nevoile ei au fost mai mult decât satisfăcute pentru 

gloria lui Dumnezeu. De fapt, a avut o aprovizionare nelimitată de ulei și a avut și o mărturie puternică pentru 

vecinii săi (citiţi istorisirea completă în 2 Împăraţi 4:1-7).Domnul a folosit mijloacele neconvenţionale pentru a 

satisface nevoile acestei văduve, iar aceasta este frumuseţea modului în care Dumnezeu lucrează. Planurile 

Sale, de obicei, sunt cu mult peste orice ne-am putea imagina. El depășește capacităţile noastre umane și ne 

oferă victorie după victorie. Indiferent de situaţia prin care trecem, credinţa în Dumnezeu trebuie să ne ducă 

într-un loc de odihnă, în prezenţa lui Dumnezeu și Dumnezeul atotputernic ne va  aduce victoria!
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Pentru persoanele care se confruntă cu probleme 
de sănătate - Eleonora Crăsmăreanu, Jannes De 
Jong, Gheorghe Mocuţa Sr, Teodor Pantea, familia 
Pașca, Ovidiu Pătălău, Ioana Păunescu, Dan Rusalin, 
Simona, Ștefan Silaghi, Tinu, Vasilica Ienci, Vasile 
Zghimbe, fratele și nepotul surorii Geta Mateiu - 
pentru ca Dumnezeu să lucreze în trupurile și în 
sufletele lor și să le vindece.

Pelerinaj în Israel ! Agenţia de turism Tamicris Tours 
va organiza un pelerinaj în Israel anul viitor, în mod 
special pentru Biserica Betel, în perioada 26-30 mai. 
Detalii la avizier, Naomi Caracoancea (0720012359) 
și la sediul agenţiei, situată vizavi de Biserica Betel.

Jubileu 30 de ani. Duminică, 8 decembrie, în cadrul 
serviciului divin de dimineaţă, 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 în începuturile Revoluţiei din 1989.



  

MELHISEDEC 

precedentul preoţiei lui Hristos
Evrei 7:1-28, 7:24-25

STUDIU BIBLIC
pentru astăzi

Identitatea lui Melhisedec (7:1-3)

Măreţia lui Melhisedec (7:4-10)

Ideea centrală:

Preoţia lui Hristos este singura care produce efecte reale și eterne în relaţia omului cu Dumnezeu 
iar Melhisedec este ilustraţia cea mai buna în acest sens.

Explicaţii contextuale și observaţii:

Melhisedec apare în istoria biblică cu aproximativ 500 de ani înainte de înfiinţarea preoţiei oficiale 
vechi-testamentare. Melhisedc este un om ca toţi ceilalţi dar cu o poziţie  și o slujire spirituală 
aparte sau este o prefigurare a Domnului Isus însuși? Primul element pe care Scriptura ni-l oferă cu 
privire la identitatea lui este numele pe care textul din Evrei îl traduce ca “împărat al neprihănirii” și 
“împărat al păcii”. Deci era împărat sau rege. Un alt element este afirnaţia din v. 2 “fără tată, fără 
mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieţii.” Deci poate fi o fiinţă 
angelică, o pre-apariţie mesianică iar autorul cărţii Evrei folosește acest element pentru a arăta că 
Hristos nu este Preot pe linie genealogică, ci din eternitate.

Autorul explică superioritatea lui Melhisedec chiar faţă de Avraam folosind 3 argumente: îl 
binecuvântează pe Avraam, primește zeciuală de la Avraam și trăiește mai mult decât Avraam. 
Melhisedc îl binecuvântează pe Avraam oferindu-i pâine și vin, apoi rostește câteva cuvinte  prin 
care Avraam îl recunoaște și-l acceptă.

Scopul lecţiei:

Încurajarea credincioșilor  să privească în situaţiile dificile la Domnul Isus Hristos ca la un Mare Preot 
care îndeplinește o slujbă preoţească în beneficiul oamenilor, atât din perspectiva calităţii, cât și a 
eternităţii efectelor ei. Întoarcerea către lucruri care nu pot aduce decât siguranţă și o împlinire 
temporară, reprezintă o autoînșelare care, în cele din urmă, va dezămăgi.

Unul dintre rolurile esenţiale ale lui Mesia, alături de cel de rege, de conducător suprem al 
poporului lui Dumnezeu, era și acela de preot. Hristos este prezentat în Epistola către Evrei nu doar 
ca marele Preot legitim, ci ca un Mare Preot superior oricărui mare preot care a funcţionat vreodată 
în sistemul levitic vetero-testamentar. 

Întrebări pentru discuţii:

3. Care sunt lucrurile care le oferă astăzi oamenilor, un refugiu în momentele de slăbiciune?

5. Ce caracteristici ale lui Hristos, menţionate în textul studiat, vă oferă cea mai mare încurajare și 
încredere pentru a merge mai departe?

2. Dacă Legea și preoţia Vechiului Testament n-au făcut pe nimeni desăvârșit, de ce au fost rânduite 
de Dumnezeu?

4. Ce simbolizează pentru dumneavoastră personal, pâinea și vinul pe care le-a adus Melhisedec?

1. Ce revelaţie aduce preoţia lui Hristos cu privire la preoţia levitică?

2. Atunci când greutăţile vieţii și eșecurile personale vă fac să vă îndoiţi și să fiţi tentat să reveniţi la 
lucrurile care vă ofereau odinioară siguranţă și împlinire, puneţi-vă deoparte un timp de meditaţie și 
rugăciune pentru a vă reîmprospăta perspectiva asupra măreţiei lucrării sacerdotale a lui Hristos.

Aplicaţii:

7. Ce putem învăţa pentru noi din modul în care reacţionează Avraam la binecuvântarea primită de la 
Melhisedec?

6. În ce mod ar trebui să se vadă practic în viaţa bisericii, convingerile ce decurg din textul studiat?

Preoţia lui Melhisedec (7:11-28)

Hristos n-a devenit preot pentru că îndeplinea niște criterii pământești și temporare, ci pentru că a 
fost desemnat de Dumnezeu, prin jurământ, să fie un Mare Preot permanent și va trăi în veci. Legea, 
neputând face nimic desăvârșit, este înlocuită de o speranţă mai bună, care îl ajută pe om să se 
apropie de Dumnnezeu. Preoţia lui Hristos nu este transmisibilă pentru că El nu moare niciodată și 
pentru că își produce efectele, nemaifiind nevoie de slujba altuia după El. Isus Hristos este întruparea  
perfectă a preoţiei lui Melhisedec. Rolul lui Melhisedec este foarte important deși apariţia lui în 
Vechiul Testament este una psageră. Lucrul acesta se vede doar odată cu venirea lui Mesia. 
Superioritatea lui, recunoscută chiar de Avraam, măreţia și eternitatea lui, sunt elementele pe care le 
le folosește ca argumente pentru a-i ajuta pe credincioși să aibă încredere în efiecienţa mijlocirii lui 
Hristos chiar și atunci când, din pricina greutăţilor și incercărilor, se simt nesiguri pe calea credinţei.

Deși pentru noi care nu suntem evrei, nu există pericolul revenirii la sistemul preoţesc iudaic, fiecare 
are propriile lucruri la care se simte tentat să revină, atunci când simte că lucrurile nu merg așa cum ar 
vrea el. Oferiţi-i lui Dumnezeu viaţa în mod integral, chiar dacă sunt momente sau perioade în care 
credinţa vă va fi pusă la încercare. Rezultatul final va fi o mare binecuvântare. Revelaţia lui Dumnezeu 
este progresivă. Odată cu venirea lui Hristos, s-au împlinit promisiunile Vechiului Testament, dar, în 
ce privește planurile Lui pentru viaţa noastră de credinţă, putem anticipa cu emoţie și încredere ceea 
ce are pregătit pentru noi, atât în timpul vieţii, cât și după plecarea din lume. 

Sugestii practice:

3. Cunoașteţi persoane care din astfel de motive, au dat înapoi sau ezită pe calea Domnului? Dacă da, 
încercaţi să împărtășiţi cu ele,  experienţele care v-au ajutat să depășiţi astfel de situaţii.

1. Citiţi și studiaţi Psalmul 110. Observaţi ce se spune acolo despre lucrarea lui Mesia, despre greutăţile 
slujbei Lui, și despre binecuvântările și frumuseţea lucrării Lui.

Apoi zeciualala pe care Avraam i-o oferă lui Melhisedc reprezintă acceptarea de către acesta a 
binecuvântării pe care Melhisedec o pronunţă în numele Domnului. Avraam recunoaște astfel că 
Melhisedec este un reprezentant legitim al Dumnezeului celui preaînalt. În v. 8, autorul face referire 
la faptul că leviţii sunt personaje trecătoare pe când despre Melhisedec ne-a spus deja că “nu are nici 
început al zilelor nici sfârșit al vieţii.” Autorul folosește aceată dimensiune pentru a demonstra 
superioritatea  slujbei lui Melhisedec asupra slujbei levitice.
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