Proiect Moșnița Nouă: Cu ajutorul lui
Dumnezeu, a fost realizată varianta finală a
proiectului pentru biserica și grădinița de la
Moșnița Nouă. Planșele pot fi văzute în holul
bisericii. La sfărșitul serviciului divin de
dimineață din 7 martie va avea loc o colectă
specială în vederea sprijinirii acestei lucrări.
Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi - 29
februarie, 19.00.
Adunarea generală anuală a Comunității
Baptiste de Timișoara va fi găzduită de
biserica noastră sâmbătă, 6 martie, începând
cu ora 10.00.
Cursul de cateheză destinat atât celor care
doresc să se boteze, cât și celor care doresc să
afle mai multe despre credința creștină, are
loc în fiecare duminică, de la ora 10:00.
Botez Nou-Testamentar, 28 martie,
începând cu ora 10.00.
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Anunturi
,

Motive de
RUGĂCIUNE
Pentru adunarea generală anuală a bisericii
noastre, care se desfășoară în cursul zilei de
astăzi.
Pentru adunarea generală a Comunității
Baptiste de Timișoara.
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 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.

Buletin duminical AN XXI Nr. 51 | 27.12.2020

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

10:00-10:50
Pentru regăsirea dragostei dintâi. Să arătăm
că-L iubim pe Dumnezeu împlinind voia Lui,
slujindu-i pe semeni și ducând vești bune
celor în nevoi.

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

11:00

Manuale și calendare de studiu biblic,
pentru anul 2021, pot fi încă obținute la
standul de cărți din holul bisericii. Cele
rămase din anul 2020 pot fi achiziționate
gratis.

18:00 - 19:30

Ziua mamei, sărbătorită în biserica noastră,
duminică, 7 martie.
Întâlnirea femeilor, organizată de biserica
noastră, va avea loc luni, 8 martie, ora 19.00.
Școala duminicală pentru preșcolari are
loc în fiecare duminică, la demisolul bisericii,
de la ora 10:00. La ora 10:55, copiii vor fi
preluați de părinți sau aparținători și vor fi
împreună, fie în biserică fie la demisol.

La multi, ani!
Anderca Neagoe-Nicolae
Anton Florin
Bejinar Adela-Francisca
Dancea Gheorghe
Faur Victoria-Lidia
Gal Teodor
Golub Adriana
Joldes Veturia Maria
Lecuta Leontin
Negrean Paula-Ramona
Palici Ionut Florin

Pavel Eugenia
Pop Daniela
Popescu Tudor
Raduc Veronica
Rafaila Teodor
Sauciuc Victoria
Seghedi Sorin
Timofte Romulus
Velcota Pavel
Vladica Georgeta
Zghimbe Adriana Mihaela
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DUMINICĂ
Serviciu divin:
Închinare, cor
Mesaj: Petru Bulica
„Importanța bisericii”
Evrei 10:23-25
Adunare Generală
Serviciu divin:
Seară muzică GOSPEL
Mesaj: Alexandru Neagoe
„Lupta spirituală”
(Ex. 17:8-16)

betelbaptist@gmail.com
Biserica Betel
Biserica Baptista Nr. 1 Betel
Marti mergem la Betel
Lantul de rugaciune Betel
tineretbetel

,

MARTI
,

19:00 - 20:15

Seară de tineret:
Închinare
Mesaj: Daniel Scornea
„Ghedeon: Cum să-ți
învingi slăbiciunile”

JOI
19:00 - 20:15

Studiu biblic:
Ioan Bugnărug:
„Mijlocitorul noului
legământ” (Evrei 3:1–13)

Salutul bisericii
pentru anul 2021
Purtaţi-vă sarcinile unii
altora, şi veţi împlini
astfel Legea lui Hristos.
Galateni 6:2

STUDIU BIBLIC

28 februarie

Mijlocitorul noului Legământ
Text: Evrei 3:1-13, Verset cheie: Evrei 8:6

Ideea centrală: Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu este Mijlocitorul unui nou legământ nou,
superior celui vechi datorită identității Mijlocitorului, a locului unde acesta Își desfășoară
lucrarea, dar și datorită promisiunilor mărețe conținute în acest nou legământ.
Scopul lecției: Să ne ajute să vedem mai limpede slava lui Hristos, Mijlocitorul
legământului, dar și binecuvântările nemaipomenite care sunt la dispoziția noastră, prin
lucrarea desăvârșită pe care a înfăptuit-o.
Observații contextuale/exegetice
În cadrul lecțiilor trecute, am avut oportunitatea de a studia legămintele pe care, de-a lungul
timpului, Dumnezeu le-a făcut cu oamenii. Vechiul Testament acordă spațiul cel mai
generos legământului mozaic. Acesta a fost un legământ important din mai multe
considerente, unul dintre acestea fiind statutul mijlocitorului prin care a fost dat: Moise. Iată
câteva aprecieri făcute după moartea lui Moise, într-un scurt „necrolog” pe care îl găsim la
finalul cărții Deuteronom: „În Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise, pe care Domnul să-l
fi cunoscut față în față. Nici unul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și
minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă în Țara Egiptului” (Deuteronom 34:10, 11a).
Dumnezeu Însuși confirmă la un moment dat relația specială pe care o are cu Moise: „Eu îi
vorbesc gură către gură, Mă descopăr Lui nu prin lucruri greu de înțeles, ci El vede Chipul
Domnului.” (Numeri 12:8) Din pricina acestei apropieri de Dumnezeu fața lui Moise
strălucea atât de puternic, încât era nevoit să o acopere (Exodul 34:29-35).
1. Legământul mediat de Domnul Isus Hristos este superior datorită locului unde El,
ca Mare Preot, Își desfășoară lucrarea (vs. 1–5)
Lucrarea vechiului legământ s-a desfășurat mai întâi în cortul întâlnirii, iar mai apoi în
templul construit în Ierusalim. Punctul central al ambelor construcții era sfânta sfintelor sau
locul prea sfânt. Acolo, în întuneric, se găsea Chivotul legământului care întruchipa tronul
lui Dumnezeu din ceruri. Era un loc atât de sfânt încât nimeni nu pășea acolo 364 de zile pe
an. O făcea doar Marele Preot, o dată pe an. Chiar dacă Dumnezeu Își manifesta prezența
în acel loc, acesta era doar o umbră, o copie a adevăratului tron al lui Dumnezeu din cer.
(v. 5)
2. Legământul mediat de Domnul Isus Hristos este superior și datorită minunatelor
promisiuni pe care le conține (vs. 6–13)
Autorul epistolei subliniază mai întâi „cusurul” vechiului legământ (v. 7). Să ne reamintim că
orice legământ conținea următoarele elemente de bază: (1) Obligațiile părților care intrau în
legământ.

(2) Avantajele care rezultau în urma împlinirii acestor obligații (în limbaj biblic
„binecuvântările”). (3) Consecințele nefaste care rezultau în urma încălcării obligațiilor
stipulate în legământ (în limbaj biblic „blestemele”). Limitele vechiului legământ nu trebuie
înțelese în sensul unor erori comise în alcătuirea acestuia.
Legile menționate în legământ erau oglindirea caracterului desăvârșit al lui Dumnezeu. Nici
nu poate fi vorba despre faptul că Dumnezeu nu ar fi respectat condițiile conținute acolo.
„Cusurul” aparținea de fapt poporului care se dovedește încă de la început necredincios și
neputincios, astfel că Dumnezeu afirmă: „n-au rămas în legământul meu.” (v. 9)
Legământul cel nou nu vine pentru a corecta ceea ce era greșit, ci pentru a aduce
promisiuni mai mari, mai glorioase. Din moment ce Mijlocitorul noului legământ era
incomparabil mai bun și mai puternic decât vechiul mijlocitor, era de așteptat ca și
legământul mijlocit să conțină „făgăduințe mai bune” (v. 6). Iată trei aspecte care subliniază
superioritatea noului legământ:
a. Legea lui Dumnezeu întipărită pe inima noastră (v. 10)
În cadrul legământului vechi legea a fost inscripționată pe piatră, fiind o realitate exterioară
care spunea credinciosului ce are de făcut, dar care nu îi oferea puterea necesară.
Ieremia, prin care Dumnezeu a făcut promisiunea noului legământ citată de autorul
epistolei aici, afirma că inima omului este „nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea”
(Ieremia 17:9). O astfel de inimă nu poate împlini legea lui Dumnezeu. Același adevăr e
afirmat de apostolul Pavel în Romani 8:7, unde acesta arată că natura umană „nu se
supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună.” Pentru aceasta e nevoie de o
natură nouă, o inimă nouă și tocmai acest lucru îl face Dumnezeu în cadrul acestui nou
legământ unde „suntem făcuți părtași ai firii dumnezeiești” (2 Petru 1:4; vezi și Ioan 3 sau
Galateni 5).
b. Cunoașterea lui Dumnezeu – darul noului legământ (v. 11)
Această cunoaștere înseamnă mai mult decât a ști că Dumnezeu există. Este vorba despre
existența unei relații cu Dumnezeu. Practic, în Biblie verbul „a cunoaște” este folosit și
pentru a descrie relația dintre un soț și soția sa (vezi, de pildă Geneza 4:1). Cunoașterea
unor oameni poate să ne ajute pentru a ne apropia de Dumnezeu, dar pentru a fi salvați
trebuie să Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Lucrul minunat este că nu trebuie să câștigăm
dreptul de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Nu trebuie să depunem eforturi prescrise sau să
parcurgem ritualuri nesfârșite.
c. Iertarea lui Dumnezeu – garanția rămânerii în legământ (v. 12)
Dumnezeu ia în calcul faptul că poporul Lui să falimenteze, dar promite iertarea. Aceasta e
posibilă prin jertfa pe care Mijlocitorul a depus-o (Evrei 10:11–22) și prin lucrarea de
mijlocire pe care El o înfăptuiește tocmai la dreapta Tatălui (Evrei 7:25). Această
promisiune nu e un cec în alb pentru a trăi conform pornirilor păcătoase. Să nu uităm că
Dumnezeu nu ne acordă o inimă nouă care ne face să Îl iubim pe El, Legea Sa și să ne
plângem păcatul.
Aplicații:
1. Faptul că Isus este Mijlocitorul noului legământ ne oferă pace, siguranță și bucurie.
Mântuirea noastră nu este o presupunere, o speranță frumoasă, ci o certitudine. Atunci
când evreii falimentează,
2. Faptul că Isus este Mijlocitorul noului legământ ne determină să luptăm cu mai multă
râvnă împotriva păcatului și a oricăror obstacole ce ar apărea pe cale.
Întrebări pentru discuții:
1. În ce fel ne ajută, acum și aici, lucrarea pe care Mediatorul nostru o face în ceruri pentru
noi?
2. Suntem și noi câteodată tentați să ne întoarcem la „umbre”, la vechiul legământ? Dacă
da, în ce fel? De ce întoarcerea la vechiul legământ rămâne o tentație constantă?
3. Pe ce se bazează siguranța faptului că vom ajunge în ceruri?

