
www.betel.ro

Biserica Betel

Biserica Baptista Nr. 1 Betel 
Marti mergem la Betel
Lantul de rugaciune Betel

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

BISERICA CRESTINĂ BAPTISTĂ NR. 1 BETEL TIMISOARA
Str. Ady Endre nr. 20 | Tel. 0256 491 918  | e-mail: betelbaptist@gmail.com | web: www.betel.ro

Motive de 
RUGĂCIUNE

Buletin duminical AN XX I Nr. 51 | 27 .12.2020

  Închinare, cor

11:00-12:15 Serviciu divin:

  Binecuvântare copii

  Mesaj:

  Importanța bine-cuvântării

  

DUMINICĂ 

  IOAN BUGNĂRUG

18:00 - 19:15 Serviciu divin:

  Închinare, cor

  (Numeri 6:22-27)

  Mesaj:

  LALI RADOMIR

  Legământul mozaic

  ALEXANDRU NEAGOE

  ( )Exodul 19:1–8, 24:1–8

19:00 - 20:15 Studiu biblic:

  Omul nou - o făptură nouă

JOI 

Întâlnirile de tineret se vor relua marți, 9 
februarie, ora 19:00.

Cursul de cateheză destinat celor care doresc 
să se boteze precum și celor care doresc să afle 
mai multe despre credința creștină, se 
desfășoară în sala de protocol a bisericii, în 
fiecare duminică, de la ora 10:00.

Creștini la rugăciune. În fiecare miercuri de la 
ora 6 și în fiecare vineri, de la ora 18:00.

Calendarele de perete 2021, din nou la 
stand!

Contribuțiile pentru Fundația “Estera” vor fi 
aduse la biserică în cursul zilei de astăzi.

Proiect migranți. Prin harul Domnului și 
aportul multora din biserică, lucrarea cu 
migranții continuă și este de mare impact. Cei 
care doresc să se implice, pot să se înscri pe 
tabelul electronic de la grupele de școală 
duminicală sau pot lua legătura cu Ionică 
Olariu și Dănuț Tanc. 

Taloane contribuții lunare. În plicurile de 
contribuții lunare din holul bisericii au fost 
introduse taloanele pentru anul 2021: un talon 
general, pentru lucrările Bisericii Betel și un 
talon distinct, pentru construcția bisericii și a 
grădiniței din Moșnița Nouă. Taloanele 
aferente anului 2020 vor trebui retrase din 
plicuri de către membrii bisericii. Membrii care 
au constatat că nu au plic, sunt rugați să ia 
legătura cu fratele casier sau cu pastorii. 
Mulțumim lui Dumnezeu pentru onoarea de a 
fi părtași cu El la înaintarea împărăției Sale! 
Suntem încredințați că El va răsplăti jertfa 
copiilor Săi.

Deces. A trecut la Domnul sora Eva Domnica. 
Dumnezeu să mângâie familia îndoliată.
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Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini 

astfel Legea lui Hristos.

Galateni 6:2

Salutul bisericii 

pentru anul 2021

Anunturi

La multi ani!

Pentru persoanele care se confruntă cu probleme de 
sănătate precum și cu diferite nevoi, ca Dumnezeu 
să se îndure de ele și să le ofere alinare și speranță.

Pentru pace în lume și în suf letele noastre. 
Dumnezeu să reverse pacea Sa, atât în această lume 
plină de conflicte, cât și în interiorul nostru. 

Pentru ca Dumnezeu să ne ajute să ne purtăm 
sarcinile unii altora. Să fim disponibili și preocupați 
pentru binele celor din jur. (Galateni 6:2)

Pentru frați, surori și prieteni care din diferite 
motive, nu pot fi împreună cu noi. Domnul să-i 
binecuvânteze cu harul de a fi închinători în duh și 
adevăr, acolo unde se găsesc.

Pentru o inimă slujitoare și plină de dragoste. Să ne 
punem pe deplin la dispoziția lui Dumnezeu, să 
căutăm să-L slujim din toată inima și să fim 
receptivi la nevoile semenilor noștri.

Crainic Iosif

Grunzac Alexandra

Lazăr Iuliana

Paunovici Gabriel

Dida Puișoru

Dumitrășcuță Gabriela

Aragian-Brăescu Ion

Horvath-Damian Irena

Mornăilă Mirela

Becheru Constanța

Olariu Stela

Bolcu Felicia

Cotta Avram

Hadti-Pop Ioan

Palici Florica

Olariu Cristina

Bădițoiu Alina

Bejinar Ana

Bulica Emanuela

Dănălache Lucian

Gherebeanu Cristian Pop Cristina

Pavel Petrică

Pitulice-Vuc Cristian



STUDIU BIBLIC 31 ianuarie

Legământul mozaic (sinaitic)
Text: Exodul 19:1–8, 24:1–8, Verset cheie: Exod 19:5, 6

I. Dumnezeu stabilește un legământ cu poporul Israel (vs. 1–6)

1. Legământul mozaic s-a realizat între Dumnezeu și poporul evreu. 

În Exodul 19:3, expresia Așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel arată clar că Dumnezeu a 
intenționat să stabilească o relație specială, de legământ cu poporul Israel, numit deseori ,,poporul lui 
Dumnezeu”. Deși planul lui Dumnezeu este acela de a chema toate popoarele la El, El a ales în mod suveran 
poporul Israel (deci nu pe baza meritelor lui), să-L reprezinte înaintea celorlalte popoare. 

Prin ce s-a distins legământul mozaic de celelalte legăminte ale Scripturii?

În Exodul cap. 24 observăm ratificarea Legământului prin stropirea cu sânge (24:8) și finalizarea lui, conform 
uzanțelor vremii, prin faptul că au mâncat și au băut în prezența lui Dumnezeu (24:11).

Ideea centrală: Dumnezeu continuă să-Și detalieze planul de mântuire și pune bazele unui  legământ cu 
poporul evreu, potrivit căruia binecuvântările poporului sunt condiționate de împlinirea legilor dăruite prin 
Moise.

Există câteva caracteristici ale Legământului care trebuie subliniate pentru a înțelege rolul și scopul lui în 
planul lui Dumnezeu.

II. Poporul promite că-L va asculta pe Dumnezeu (vs. 7, 8)

IV. Poporul se pregătește pentru întâlnirea cu Dumnezeu (vs. 14, 15)

Scopul lecției: Să ne raportăm corect la legământul mozaic, ținând seama de ce s-a realizat și ce nu s-a realizat 
prin acest legământ.

Cartea Exodul (de la capitolul 19), cartea Levitic și primele 10 capitole din cartea Numeri formează împreună 
ceea ce se numește Legământul mozaic (după numele lui Moise) sau sinaitic (după numele muntelui Sinai 
unde s-au petrecut evenimentele ce descriu întemeierea lui). Legământul mozaic a fost încheiat de Dumnezeu 
cu poporul evreu după izbăvirea din Egipt. Conține cele 10 porunci (Exodul 20:1–26), legi civile (Exodul 21:1; 
24:11) și legi ceremoniale (Exodul 24:12; 31:18). Adesea întreg conținutul legământului este sintetizat în 
termenul ,,Legea”. Legea (morală, civilă, ceremonială) avea scopul de a reflecta slava lui Dumnezeu și raportat 
la aceasta, să evidențieze păcătoșenia oamenilor. A mai avut rolul de a instrui poporul astfel încât să ajungă în 
siguranță și să trăiască în siguranță în Canaan, să le confirme statutul de preoți în raport cu celelalte popoare, să 
fie un ,,pedagog” sau îndrumător spre Hristos (Galateni 3:24). Forma legământului se aseamănă cu tratatele de 
suzeranitate din acea vreme și sugerează că Dumnezeu este Regele, iar Israel este împărăția Lui. Legământul 
conține un preambul (Exodul 19:3), un prolog, în care se subliniază bunăvoința Regelui (Exodul 19:4), obligații 
specifice supușilor (decalogul, legea civilă și legea ceremonială) și  o listă de consecințe ce derivă din 
respectarea sau nerespectarea legământului (binecuvântări și blesteme), parafarea legământului (Exodul 
24:8) și în final masa ceremonială (Exodul 24:11) În Exodul 19 vedem cum se pun bazele acestui legământ al 
cărui conținut va fi detaliat și explicat în multe capitole din cărțile lui Moise.

III. Dumnezeu îi spune lui Moise planul Lui de a veni înaintea poporului într-un nor gros (vs. 9–13)

V. Sfințenia lui Dumnezeu în contrast cu păcătoșenia poporului (vs. 16–24)

2. Întemeierea legământul mozaic este un prilej în care Dumnezeu își revelează slava. 

Faptul că Dumnezeu în bunătatea Lui are inițiativa de a pune bazele Legământului, atmosfera de pe muntele 
Sinai descrisă în Exodul 19 și 24 (Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui, 
înaintea copiilor lui Israel. Exodul 24:17), dar și cuvintele rostite de Dumnezeu prin Moise sunt moduri în care 
Dumnezeu Își revelează slava.

4. Legământul mozaic s-a realizat printr-un mijlocitor.

3. Legământul mozaic a fost o parte importantă a întemeierii Teocraţiei 

sau a conducerii suverane a lui Dumnezeu (19:5a). Expresiile veți fi ai Mei dintre toate popoarele (19:5a) și 
împărăție de preoți (19:6) evidențiază planul lui Dumnezeu de a de a Se revela și de a conduce lumea prin 
intermediul poporului pe care l-a ales. Pentru că scopul lui Dumnezeu în istorie este acela de a-Și revela slava, 
El alege un popor, pe Israel, să-L reprezinte înaintea tuturor popoarelor și din care urma să se nască Mesia, 
Domnul și Mântuitorul.

Moise a fost persoana care a mijlocit, a făcut legătura între popor şi Dumnezeu. El a transmis poporului 
mesajul lui Dumnezeu (,,Domnul i-a zis lui Moise: «Du-te la popor și sfințește-l!»” – 19:10) și a transmis 
Domnului mesajul poporului (Moise a spus Domnului toate cuvintele poporului – Exodul 19:8). Practic, Moise 
Îl reprezenta pe Dumnezeu (scopurile și cerințele Lui) înaintea poporului și totodată reprezenta poporul 
(nevoile și răspunsurile lui) înaintea lui Dumnezeu.

5. Legământul mozaic a fost condiționat. 

ÎnExod 19:5, 6 observăm că Dumnezeu le-a pus această condiție: Dacă veți asculta de glasul Meu, și dacă veți 
păzi legământul Meu, veți fi…! Binecuvântările promise prin legământ urmau să intre în posesia poporului în 
urma ascultării de cerințele lui Dumnezeu. Bineînțeles că neascultarea era urmată, tot conform înțelegerii 
dintre popor și Dumnezeu, de blesteme (Deuteronom 28). Desigur că putem remarca faptul că Dumnezeu are 
inițiativa și stabilește conținutul legământului iar în condițiile în care poporul se abate de la legământ (Exod 
32:7, 8), El inițiază și refacerea legăturii cu poporul (Exod 34:1).  

7. Legământul mozaic este o etapă importantă și necesară în istoria mântuirii. 

6. Legământul mozaic a fost temporar. 

Moise, mijlocitorul legământului mozaic dar și întreaga națiune Israel, au eșuat în a împlini toți termenii 
legământului. Moise nu a fost un mijlocitor desăvârșit (vedem că nu a putut să intre în țara promisă din cauza 
neascultării) și nici poporul Israel nu s-a ridicat la standardele lui Dumnezeu. Generația care a ieșit miraculos 
din Egipt n-a reușit să intre în Canaan din pricina neascultării, dar și celelalte generații, de-a lungul veacurilor, 
au avut nevoie de corecție și de intervenția salvatoare a lui Dumnezeu. De aceea a fost nevoie de un nou 
legământ și de un nou Mijlocitor. Acest Mijlocitor nou, care avea să vină, trebuia să rezolve problema păcatului 
oamenilor. Moise nu a putut decât  să le dea Legea din partea lui Dumnezeu şi să le spună oamenilor: Împliniți 
Legea! dar nu a putut să spună: ,,veniți după Mine” așa cum a făcut Domnul Isus. Isus Hristos este singurul care 
a împlinit Legea. Domnul a împlinit legea morală, trăind o viață fără păcat. A împlinit legea socială sau civilă, 
punându-i capăt odată cu introducerea unui nou mod de a trăi, sub călăuzirea Duhului Sfânt. A împlinit și 
legea ceremonială, care era o umbră sau un simbol care arăta spre moartea ispășitoare, la cruce, în locul nostru, 
a Mielului lui Dumnezeu. În ceea ce ne privește Legea, deși este sfântă, dreaptă și bună, nu ne poate justifica 
(Galateni 2:16), nu poate să ne dăruiască viață (Galateni 3:21) sau Duhul Sfânt (Galateni 3:2,14), nu poate să ne 
sfințească (Galateni 3:21; Romani 8:3) sau să ne facă desăvârșiți (Evrei 7:19). Problema nu este Legea însăși, ci 
natura umană afectată de păcat, care nu vrea și nu poate să se ridice la nivelul pretențiilor Legii. Legea a fost 
rânduită să fie îndrumător, până a venit Domnul Isus. 

Legământul mozaic nu a fost conceput să fie un mijloc pentru mântuirea poporului sau a indivizilor. Nu a fost 
pentru toate neamurile și pentru întreaga istorie. Rolul acestui legământ a fost ca să reveleze poporului 
standardele de sfințenie și moralitate ale lui Dumnezeu, să scoată în evidență incapacitatea omului de a se 
ridica prin natura lui la nivelul pretențiilor lui Dumnezeu și implicit nevoia unui alt legământ (noul legământ) 
și a unui alt Mijlocitor (Domnul Isus Hristos) Practic, odată cu moartea Domnului Isus, legământul mozaic 
și-a încheiat misiunea. Legea, ca un pedagog sfânt, drept și bun (Romani 7:12) a condus omenirea la Hristos, 
revelând nevoia unui mijlocitor perfect care să împlinească pentru ei cerințele Legii. Din momentul în care 
Isus a împlinit Legea, atât prin ascultare de cerințele ei cât și realizând scopul pentru care a fost dată, din 
momentul în care este inaugurat noul legământ, legământul mozaic devine unul vechi. 
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