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   Laudă & închinare, cor, cor de fete

   Predică - pastor Ioan Bugnărug

   

   Laudă & închinare

   Cuvânt - Artur Weidelich

MARŢI

09:00-09:50  Rugăciune - Cristian Mornăilă

   Laudă & închinare

   Predică - Marius Margea

JOI  

10:00-11:00  Studiu biblic - pastor Alexandru Neagoe

18:00-20:00  Serviciu divin:

   Predică - pastor Marius Ianc

   Serviciu divin:

   Fanfara 

   Predică - pastor Ioan Bugnărug

19:00-21:00  Seară de tineret:

    (ul) în căutarea propriei  “Nu ești singur
   identităţi  ”

   pământ: Studiu asupra Epistolei către

   “Biserica lui Hristos, ambasada Cerului pe

   

11:10-12:30   Serviciu divin:

19:00 - 20:30   Rugăciune - Nelu Ciobotă

   Cor, fanfară, Tabita Ianc

DUMINICĂ   

   Efeseni “ (Efeseni 5:21-33)

  

La multi 
ani!

Lucuţa Mirela

Negrilă Iulian

Racovicean Rodica

Ilie Andreea-Rodica

Erascu Diana-Aurora

Gordan Cristian

Jula T. Elena

Moise Amalia-Adriana

Wilms Eugenia

Sorescu Ovidiu

Tornyai Nicolae

Bogdan Ciprian

Costea Andreea-Codrina

Suciu Constantin

Tuţac Mărioara Rodica

Vucu Ana

Duca Daniel

PROGRAMUL SERVICIILOR SĂPTĂMÂNII
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Motive de
RUGĂCIUNEAnunturi ,

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!

Pentru fratele pastor Petru Bulica care în această 
dimineaţă va predica la Biserica Baptistă “Betania” 
care sărbătorește 40 de ani de existenţă.

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 persoanele care se confruntă cu probleme 
de sănătate - Eleonora Crăsmăreanu, Jannes De 
Jong, Gheorghe Mocuţa Sr, Teodor Pantea, familia 
Pașca, 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.

__________________

DEZVOLTÂND OBICEIUL RUGĂCIUNII
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„Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care 
vede în ascuns, îţi va răsplăti.” (Matei 6:6) Când Isus vorbește despre a merge într-un loc secret pentru a-L căuta 
pe Tatăl, El ne îndreaptă spre un spaţiu mult mai amplu decât o cameră fizică. lsus se referă la orice loc în care 
poţi fi singur cu El, în comuniune intimă. Aveţi un loc de rugăciune? Aveţi obiceiul să rămâneţi singuri cu 
Dumnezeu? Ar putea fi mașina dumneavoastră, în timp ce vă îndreptaţi spre serviciu sau biroul de acasă. Duhul 
Sfânt te chemă, iar duhul tău răspunde: „Trebuie să vorbesc cu Tatăl meu astăzi!”. A face din rugăciune o 
practică zilnică și a te disciplina să vii în faţa lui Dumnezeu, este vital pentru creșterea ta spirituală. Isus ne-a 
avertizat cu privire la ipocrizia în rugăciune. El a făcut o distincţie dramatică între cei care Îl caută pe Dumnezeu 
în locul secret și cei care se roagă astfel încât să fie văzuţi de ceilalţi ca fiind sfinţi. Ipocriţii sunt actori, oameni 
care acţionează pentru a primi laudele altora. Isus a spus că există mulţi astfel de actori în Biserica Sa: „Când vă 
rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentru 
ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.” (Matei 6:5) Mult prea mulţi creștini nu 
practică o comuniune minunată, zilnică, cu Domnul. Marea majoritate se roagă doar în biserică, la masă și spun 
câteva cuvinte rapide către Dumnezeu înainte de a merge la culcare. Nu există nicio putere în rugăciunea 
întâmplătoare, care se repetă. Dumnezeu vede în adâncul fiinţei tale și El dorește să-L cauţi cu toată inima. 
Obiceiul de a ne apropia zilnic de Dumnezeu este destinat fiecăruia dintre noi! „Ferice de cei ce păzesc 
poruncile Lui, care-L caută din toată inima lor.” (Psalmul 119:2)

Voluntari pentru Chevereșu Mare. Începând cu 
ziua de mâine, 18 noiembrie, se vor desfășura 
lucrările de renovare a acoperișului bisericii 
noastre filiale din Chevereșu Mare. Este nevoie de 
fraţi care să poată ajuta. Cei care au posibilitatea să 
o facă, sunt rugaţi să ia legătura cu fratele Dănuţ 
Tanc (0760246101).

Ședinţă comitet, prezbiteri și diaconi, luni 25 
noiembrie, orele 19:00.

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.



  

Premisele preoţiei Sale: NOUL LEGĂMÂNT
Evrei 8:10

STUDIU BIBLIC
pentru astăzi

Legământul dintâi vs. legământul al doilea

Isus, Marele Preot este slujitorul unui legământ mai bun decât a fost legământul mozaic.

v 1-5 După ce anterior, autorul epistolei a argumentat că Fiul este un Mare Preot mai bun decât 
Aaron pentru că îl întrece în demnitate (7:1-10) și este nemuritor (7:11-28), acum dorește să 
întărească ideea superiorităţii preoţiei Lui, arătând că El slujește în adevăratul Cort (Templu) , unul 
mai bun decât cel pământesc, direct în prezenţa lui Dumnezeu (8:1-5). Contrastul aici este între 
ceea ce este pământesc , construit de mâini omenești și ceea ce este ceresc, zidit de Domnul. Cortul 
pământesc este o copie și o umbră a realităţii locașului de închinare aflat în locurile cerești (vezi și 
Evrei 9:23-24)

SCOPUL:

v 6 Argumentul superiorităţii slujbei lui Isus ca Mare Preot continuă prin prezentarea faptului că 
legământul pe care El îl inaugurează este mai bun decât legământul mozaic și că jertfa pe care El o 
aduce este mai bună decât jertfele animale ale legământului mozaic. 

v 7-12 La ce legăminte se referă autorul  atunci când contrastează  legământul dintâi și al doilea 
legământ, noul legământ? De ce aceste legăminte sunt numite primul și al doilea, în condiţiile în 
care legămintele biblice sunt mai multe: legământul noetic, legământul avraamic, legământul 
sinaitic/mozaic, legământul davidic, noul legământ? Din punctul de vedere al cronologiei istoriei 
răscumpărării, legământul noetic ar fi primul legământ  enunţat explicit, prin care Dumnezeu 
garantează că pământul va fi în fiinţă până când tot planul de răscumpărare al lui Dumnezeu va fi 
realizat. Legământul avraamic ar fi al doilea legământ și este legământul care proclamă și explică 
intenţia lui Dumnezeu de a-și răscumpăra poporul, căuia îi va da în moștenire o ţară. Di n puctul de 
vedere al aplicării acestui plan, prima împlinire a legământului avraamic are loc în sămânţa lui fizică 
(Isaac și Iacov), odată cu formarea poporului fizic Israel, la Sinai. Acest legământ, numit și Vechiul 
Legământ, se extinde de la Sinai până la venirea adevăratei Seminţe, Isus Hristos, și este perioada 
Legii (Gal. 3:19-25). 

EXPLICAŢII EXEGETICE:

IDEEA CENTRALĂ:

Să determine în credincios, o raportare corectă la realităţile Noului Legământ. Isus este un Mare 
Preot mai bun pentru că slujește într-un locaș de închinare superior.

3. Dacă legământul mozaic a încetat odată cu venirea noului legământ, în ce măsură mai suntem sub 
obligativitatea păzirii legilor și poruncilor Legii mozaice?

4. Care este legea lui Dumnezeu sub care se află acum creștinul?

1. Pentru că Isus ca Mare Preot, are acces direct în prezenţa lui Dumnezeu, apropierea prin 
intermediul Lui este singura valabilă și absolut sigură. 

2. Dacă botezul este actul iniţiatic al intrării în noul legămînt, cine poate fi atunci botezat?

Cea de-a doua împlinire a legământului avraamic are loc în sămânţa spirituală a lui Avraam (Hristos), 
odată cu formarea noului israel, poporul lui Dumnezeu. Inaugurarea legământului celui nou are loc la 
Cina Domnului, în camera de sus, în seara în care a fost vândut Domnul Isus, iar perioada acestui 
legământ se extinde până la cea de-a doua venire a Domnului Isus. Din modul în care autorul epistolei 
vorbește, devine evident că aici avem contrastul între legământul  sinaitic (Legea) și legământul cel 
nou, făcut cu toţi cei ce cred în persoana și lucrarea fiului lui Dumnezeu (Evrei 10:29). De ce anume a 
fost nevoie de schimbarea primului legământ cu al doilea/noul legământ? Atunci când este descris 
Noul Legământ este citat Ieremia 31:31-34, pasajul care descrie vremea restaurării lui Israel și Iuda, ca 
urmare a pedepsei de care s-au făcut vinovate cele două regate despărţite. Istoric, în Ieremia, ne 
aflăm în vremea legământului mozaic, în vremea Legii. Această vreme a restaurării urma să devină un 
moment al unei treziri spirituale fără precedent, dar important de înţeles este faptul că această 
trezire avea să aibă  loc în condiţiile în care Dumnezeu urma să instituie un nou legământ. Deja în 
Ieremia avem anticipat faptul că singurul mod în care putea să aibă loc o schimbare de atitudine a lui 
Israel faţă de Dumnezeu și, prin consecinţă, o schimbare de relaţie a lui Dumnezeu cu Israelul, era 
doar prin modificarea legământului existent. Din modul în care se exprimă Dumnezeu prin Ieremia, 
acest nou legământ nu va avea doar unele elemente schimbate, ci avea să fie un legământ radical 
diferit faţă de primul. Legat de termenii legământului, primul legământ era un legământ condiţionat, 
al doilea este un legământ necondiţionat. În legământul mozaic, Dumnezeu promitea 
binecuvântarea sub obligaţia ascultării perfecte de Lege. El nu promitea nici o intervenţie în ajutorul 
celor cu care era în legământ, pentru ei nu era niciun mijlocitor care să intervină în favoarea lor în 
cazul nerespectării termenilor. În noul legământ, Dumnezeu Însuși se angajează să intervină în viaţa 
credinciosului aflat în legământ cu El. Ideea nu este că Dumnezeu nu ar mai cere ascultare de legile și 
poruncile Lui, că ar diminua cumva standardul de ascultare și ar deveni mai indulgent, ci că El, prin 
ceea ce va lucra în cei aflaţi în acel legământ, garantează ascultarea lor de toate Legile Lui. Dacă în 
primul legământ, israeliţilor li se promitea viaţa sub ascultare perfectă de Lege, în noul legământ, 
Dumnezeu dă viaţa în dar, prin harul care este în Isus Hristos și prin credinţa în El. 

v 13 Noul legământ înlocuiește vechiul legământ, apariţia lui făcându-l pe cel dintâi să devină vechi și 
să fie aproape de dispariţie. Abolirea completă a legământului mozaic a fost precedată de o perioadă 
de tranziţie, încadrată între Cinzecime și distrugerea Templului de la Ierusalim în anul 70. 
Acomodarea la realităţile noului legământ nu a fost ușoară nici chiar pentru apostolii Domnului (vezi 
Faptele apostolilor capitolele 9-11, 15). Schimbarea preoţiei implică în mod necesar și schimbarea 
Legii.

APLICAŢII PRACTICE:

2. Avem certitudinea că am avut parte de iertarea păcatelor  doar dacă manifestăm o viaţă schimbată 
de puterea Duhului.

3. Adevărata iertare, precum iertarea lui Dumnezeu, este cea în care păcatele iertate nu mai sunt 
niciodată imputate celui iertat

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII:

1. Poţi intra în noul legământ fără să ai parte de o schimbare a inimii?
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