Anunturi
,
Nu uitaţi sticluţa! Duminica aceasta și cea viitoare se
vor aduna sticluţele pentru susţinerea financiară a
Fundaţiei “Estera”. Vă mulţumim!
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.
Întâlnire persoane văduve. Duminică, 1 decembrie,
după încheierea serviciului de 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.
Întâlnire familii tinere. Grupa de școală duminicală
F0, respectiv familiile tinere ale bisericii, se vor întâlni
pentru un timp de părtășie vineri, 29 noiembrie,
începând cu ora 18:30. Familia Georgiana și Andrei
Pobega vor împărtăși cu această ocazie, aspecte din
slujirea lor misionară în Africa.
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Motive de
RUGĂCIUNE
Pentru turul 2 al alegerilor prezidenţiale: pentru
ca viitorul Președinte al României să fie persoana
pregătită de Dumnezeu pentru vremea care vine.
Să ne rugăm pentru alegători (ţară și diaspora), ca
Domnul să-i călăuzească și cât mai mulţi oameni să
meargă la vot. Să cerem eliberarea locuitorilor ţării
de indiferenţă, de resemnare și abandonare în a se
implica și ca Domnul să ridice oameni integri în
structurile de conducere ale ţării.
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 lucrările de renovare care se desfășoară la
biserica din Chevereșu Mare.
Pentru cei care au fost afectaţi în urma
incidentului cu deratizarea care a avut loc în
Timișoara.
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 - ca
Dumnezeu să lucreze în trupurile și în sufletele lor
și să le vindece.

La multi
ani!

PROGRAMUL SERVICIILOR SĂPTĂMÂNII

DUMINICĂ
09:00-09:50
10:00-11:00
11:10-12:30

Rugăciune - Radu Popa
Studiu biblic - pastor Ioan Bugnărug
Serviciu divin:
Laudă & închinare
Corul Studenţilor
Predică - pastor John Wigmore

18:00-20:00

Serviciu divin:
Laudă & închinare
Corul bărbătesc reunit
Predică - pastor Cornel Prejban

Alda Daniela

Beșeleu Cristina-Alexandra
Brânda Graţian
Cotta Sofia

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.

Dancea Emanuel-Lucian
Grosan Cosmin
Ioescu Aurel

MARŢI

Jurca Liviu Teofil

19:00-21:00

Leuce Cristian-Sebastian
Leuce Monica-Alexandra
Mercea Teodor

1. E MAI FERICE SĂ DAI ... ÎN AFRICA – contribuţii financiare pentru
persoane și familii nevoiașe din Republica Africa Centrală

Mihai Sofia

JOI

2. BUCURIA DĂRUIRII – 250 plase cadou pentru persoane nevoiașe

Plămadă Arcadie

19:00 - 20:30

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

Schifirneţ Ionica

Acţiunile se vor desfășura în duminicile din 24 noiembrie, 1, 8 și 15
decembrie 2019.
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Șiclovan Ion
Tarba Emilian
Todor Iosif
Ungur Alina

Seară de tineret:
Laudă & închinare
Predică - pastor Ioan Bugnărug
“Nu ești singurul om fericit ”

Rugăciune - Cornel Bejinar
Serviciu divin:
Fanfara
Predică - pastor Ioan Bugnărug
“Biserica lui Hristos, ambasada Cerului pe
pământ: Studiu asupra Epistolei către
Efeseni “ (Efeseni 6:1-9)

STUDIU BIBLIC
pentru astăzi
Poziţionarea preoţiei Sale:
SANCTUARUL CERESC
Evrei 9:1-12, 9:11-12
IDEEA CENTRALĂ:
Lucrarea lui Hristos, Marele nostru Preot, este desăvârșită și definitivă, întrucât El a intrat o dată pentru
totdeauna în prezenţa lui Dumnezeu în cer, cu însuși Sângele Său.
SCOPUL:
Să ne înveţe să ne odihnim și să ne găsim pacea în lucrarea finalizată a lui Hristos.
EXPLICAŢII CONTEXTUALE ȘI EXEGETICE:
De-a lungul capitolului 9 din epistola către Evrei, răzbate contrastul dintre cortul pământesc și cel ceresc.
Spre deosebire de cortul pământesc, cel ceresc nu este făcut de mână omenească și nu aparţine acestei
creaţii. Primul cort șl lucrările înfăptuite acolo au avut un caracter provizoriu. Lucrarea lui Hristos,
înfăptuită în cortul ceresc, are însă un caracter definitiv, realizând o răscumpărare veșnică. Cortul
pământesc era doar o imagine, doar o anticipare a Cortului ceresc, numit adevăratul locaș de închinare.
Chiar dacă pasajul face referire în mod direct la Cortul întâlnirii, principiile sunt aplicabile și cu privire la
Templul care a fost construit ulterior, pe vremea lui Solomon, după același model.
Primele 5 versete din capitolul 9 prezintă structua de bază a Cortului întâlnirii și principalele elemente
regăsite în acesta. Prezentarea este una sumară. Cortul întâlnirii este compus din două încăperi: locul
sfânt și locul preasfânt, acestea fiind separate de o perdea. În locul sfânt se aflau 3 elemente: masa cu
pâinile pentru punerea înainte, șfeșnicul și altarul tămâierii. Autorul alege să plaseze altarul pentru
tămâiere în locul preasfânt, în virtutea slujbei pe care acesta o îndeplinea și care era mai degrabă legată
de Chivotul Legământului dar fizic, altarul tămâierii era plasat în locul sfânt, după cuma arată și Exodul
30:6. Astfel, sfeșnicul lumina masa cu cele 12 pâini care era în faţa sa. Chiar dacă autorul nu detaliază
semnificaţia acestor elemente, se pare că lumina sfeșnicului simboliza Faţa lui Dumnezeu, care
strălucește în permanenţă peste poporul Său, reprezentat în locul sfânt de cele 12 pâini.
Locul preasfânt era cea mai importantă secţiune a Cortului întâlnirii. Deși era ascunsă de ochii oamenilor,
totul în această încăpere, era acoperit cu aur. Acest lucru se datora faptului că acolo, deasupra Chivotului,
se odihnea prezenţa lui Dumnezeu, iar aceasta era comoara cea mai marea a poporului. Autorul
amintește heruvimii slavei care erau așezaţi pe capacul chivotului. Aceștia ne sunt prezentaţi ca un fel de
gardieni ai slavei lui Dumnezeu. Prezenţa acestora chiar în locul prezenţei divine aducea o notă extrem de
tristă, amintind de expulzarea omului din grădina Edenului, de separarea acestuia de Dumnezeu.

Tablele Legământului, adică cele 10 porunci așezate pe chivot, aminteau la rândul lor poporului că, din
cauza încălcărilor Legii, nu se puteau apropia de Dumnezeu decât prin preot și jertfă. Aceasta conduce în
mod logic la următoarea secţiune care descrie sumar slujjbele înfăptuite la cort. O parte dintre acestea
erau realizate de către preoţi care aveau dreptul să pătrundă în prima secţiune a cortului. Dar în Locul
preasfânt nu avea acces decât o singură persoană, Marele Preot, iar aceasta, cu câteva limitări clare:
1. doar o dată pe an
2. doar cu sânge pe care îl aduce nu doar pentru păcatele poporului dar și pentru păcatele sale (9:7)
Următoarea secţiune (9:8-10) se constituie ca o evaluare a cortului pământesc și a slujbelor îndeplinite
acolo. Astfel, aceste slujbe nu au reușit să rezolve problema accesului nostru înaintea lui Dumnezeu. Mai
mult, aceste jertfe și ritualuri nu pot aduce o iertare deplină. Acestea doar se constituie ca o anticipare, o
ilustrare provizorie a lucrării reale, care va rezolva definitiv problemele omenirii.
Ultima secţiune introduce un nou constrast. Dacă primul era între preoţi și marele preot, acesta este între
marii preoţi pământești și Marele Preot ceresc. Lucrarea de Mare Preot a lui Hristos este superioară
datorită locaţiei în care s-a desfășurat. Astfel, el nu a pășit în Sfânta Sfintelor ce aparţine Templului
pământesc ci a intrat chiar în cer. Lucrarea lui Hristos este superioară și prin prisma faptului că nu trebuie să
intre acolo în fiecare an, ci a intrat o dată pentru totdeauna. Mai mult, El a intrat nu cu sânge de animale și cu
însuși sângele Său (9:12).
APLICAŢII:
în primul rînd, această lecţie vorbește despre Domnul nostru Isus Hristos. Este afirmată centralitatea Sa.
Atât persoanele dar și evenimentele și instituţiile vechi-testamentare, Îl anticipează pe El și lucrarea pe
care a realizat-o. Cortul întâlnirii cu obiectele, slujbele, jertfele, preoţii și ritualurile aferente, își găsesc
împlinirea în Hristos. El este apogeul revelaţiei divine și toate lucrurile își găsesc sensul în El. Mai mult, lecţia
ne vorbește despre supremaţia Sa. Lucrarea lui Hristos este desăvârșită și definitivă. În același timp însă,
textul lecţiei subliniază și dragostea Sa pentru noi. În timp ce marele preot al cortului pământesc intra în
locul preasfânt cu sângele unui animal jertfit, Hristos a intrat în locașul ceresc cu însuși sângele Său.
În al doilea rând, în ceea ce ne privește pe noi, lecţia aceasta conferă credincioșilor siguranţă. Siguranţa
noastră nu mai este întemeiată pe lucrarea unui om, ca în Vechiul Legământ, ci pe lucrarea Fiului lui
Dumnezeu, care a intrat în Cortul ceresc, o dată pentru totdeauna. Autorul epistolei afirmă că în Vechiul
Legământ drumul spre Locul preasfânt nu era încă deschis. Acum avem acces sigur în sala tronului ceresc,
iar toate acestea se datorează Celui care a înfăptuit o lucrare de Mare Preot, acceptată de Dumnezeu.
Faptul că perdeaua din interiorul Templului se rupe în momentul în care Hristos își dă duhul și finalizează
lucrarea de la cruce, este cât se poate de semnificativ. Accesul la tronul ceresc este permis oricui, prin
credinţa în lucrarea înfăptuită de Marele nostru Preot. A înţelege că avem acum permisiunea de a păși în
locul preasfânt, ar trebuie să ne umple de uimire și bucurie.
SUGESTII PRACTICE:
1. Oprește-te câteva clipe și meditează la pacea pe care lucrarea finalizată a lui Hristos o aduce în inima
noastră. Învaţă să petreci timp meditând la lucrarea Sa și învăţând să te odihnești în ceea ce El a făcut.
2. Fă-ţi timp să împărtășești aceste realităţi glorioase cu cineva care are îndoieli cu privire la mântuirea și
statutul său înaintea lui Dumnezeu, sau cu cineva care nu a auzit niciodată vestea bună a Evangheliei.
ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII:
1. Dacă oricum nu a fost suficient , de ce a mai fost necesar Vechiul Legământ?
2. Care sunt câteva dintre elementele Cortului întâlnirii din vechime și care este modul în care acestea
anticipează Persoana și Lucrarea lui Hristos?

