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Anunturi,

Pentru persoanele care se confruntă cu virusul 
Covid-19 precum si cu alte probleme de 
sănătate, ca Dumnezeu să le ofere vindecare, 
alinare și speranță: 

- fratele Alexadru Szucs

Pentru împlinirea voii lui Dumnezeu. Ne 
rugăm ca aceste vremuri să fie vremuri de 
îndurare, de cercetare, de apropiere de 
Dumnezeu și de mântuire a multor suflete.

- fam. Stoica Florin, Adriana,Tobias și Teofil

- sora Elisabeta Vicaș

- fratele Gheorghe Crețu

Pentru lucrarea de misiune a bisericii. Ne 
rugăm să fim lucrători la seceriș, pentru ca cei 
cu care ne intersectăm zilnic să aibă inimi 
deschise, pentru uși deschise vestirii 
Cuvântului. 

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

Pentru înțelepciune, stăruință și creativitate 
în a căuta în aceste vremuri, “mai întâi 
Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui” 
(Matei 6:33). Fie ca această căutare să se 
reflecte tot mai mult în caracterul, închinarea, 
slujirea și mărturia noastră.

- fratele Nicu Damșe Sr și fiul, Nicu Damșe Jr 
- fratele Ionică Olariu

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

DUMINICĂ (online) 
10:00-11:00 Studiu biblic pe grupe (Zoom)

11:00-12:00 Serviciu divin:

  disper(s)ate” 

  ”Daniel – Agentul lui 

  Dumnezeu în viața societății”   

MARTI (Zoom) 

  Mesaj: IOAN BUGNĂRUG

JOI(online)    

  “Superioritatea slujirii noului      

  Închinare

  “Babilonul din care trebuie să

  Mesaj: ALEXANDRU NEAGOE

  Închinare

  iesim urgent”

  (Daniel 1)

  PETRU BULICA

19:00 - 20:00 Studiu biblic: 

  legământ” (2 Corin.3:1–18)

  “Oportunitățile unei biserici   

  (Gen. 11:1-19, Apoc. 18:4, 5)

19:00 - 20:00 Seară de tineret:

  (Fapte  8:1-4; 11:19-21)

  Închinare

  Mesaj: DAVID LAVRIC

18:00 - 19:00 Serviciu divin: 

Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini 

astfel Legea lui Hristos.

Galateni 6:2

Salutul bisericii 

pentru anul 2021

La multi ani!,

Balaj Adriana

Bugar Dănuț

Duca Ambroziu

Schifirneț Bianca

Butaș Cornel

Săraru Daniel

Matei Alisa

Damșe Nicu Jr

Petrescu Timotei

Ignat Rodica

Mureșan Ch. Maria

Panduru Vasile

Sentici EugenDănălache Fivi

Jehac Mariana

Ciucuriță Ovidiu

Șopț Ion

Tomuța Lidia

Sorescu Silvia

Sfârcoci Manuela

Comitet prezbiteri & diaconi (Zoom) 

- luni, 15 martie, ora 19:00. 

Deces. A trecut la Domnul fr. Mircea 

Coroamă. Fratele Coroamă a slujit de-a 

lungul timpului ca și pastor la diferite 

biserici misiune ale bisericii noastre. 

Dumnezeu să aline suferința familiei 

îndoliate.

Bun venit pe lume Matei-Emanuel!  

În familia Uhren s-a născut un băiat. Fie 

ca Dumnezeu să-l binecuvânteze pe el și 

pe părinții lui!

www.betel.ro
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STUDIU BIBLIC 14 martie

Superioritatea slujirii noului legământ
Text: 2 Corinteni 3:1–18

1. Inimile transformate reprezintă scrisoarea lui Hristos către lume (3:1–6)

Slujitorii care intenționau să întoarcă credincioșii la vechiul legământ se legitimau cu scrisori de 

recomandare (3:1). În apărarea sa împotriva acuzațiilor false apostolul Pavel introduce în discuție 

nevoia unei noi prezentări față de corinteni (v. 1). Este ca și cum nu s-ar fi întâlnit niciodată până atunci. 

Chiar dacă s-ar părea că nu este necesar, totuși Pavel prezintă toate lucrurile care îl legitimează ca 

apostor autentic. Întrucât învățătorii falși puneau mare accent pe scrisori de recomandare, Pavel 

întreabă dacă și el are nevoie de ele. Întrebarea este inutilă, deoarece chiar ei înșiși erau acea 

recomandare.

Ideea centrală: Slujirea lui Dumnezeu în cadrul noului legământ este superioară slujirii din cadrul 

legământului mozaic datorită promisiunii transformării inimilor prin Duhul Sfânt.

Scopul lecției: Să dezvolte aprecierea credinciosului pentru harul de a fi beneficiar al noului legământ 

care aduce cu sine posibilitatea transformării crescânde în chipul lui Hristos.

Observații contextuale/exegetice:

De ce noul legământ are cu sine putere de transformare a inimilor oamenilor?

Slujitorii noului legământ se validează cu scrisori vii (vs. 2–6). Viața lor schimbată era cea mai clară 

evidență a lucrării lui Pavel, o epistolă cunoscută și citită de toți oamenii (v. 2). Ei erau epistola lui 

Hristos, scrisă nu cu o cerneală care se putea șterge, ci cu ajutorul puterii supranaturale a Duhului. 

(Referința la table de piatră ne duce imediat cu gândul la Decalogul scris pe două lespezi de piatră). Așa 

cum a promis că va face prin noul Său legământ, Dumnezeu va scrie Legea Sa pe inimile de carne ale 

celor care cred.

La fel ca apostolul Pavel altădată și noi cei de astăzi, care slujim în perioada lucrării Duhului Sfânt, a 

noului legământ, putem avea această încredere puternică prin Hristos. Dacă în 2:16, Pavel întreabă cine 

este de ajuns (suficient) pentru aceste lucruri (cu referire la predicarea Evangheliei care atinge destinul 

veșnic al oamenilor), acum el este încrezător în lucrarea lui. Suficiența sa vine de la Dumnezeu care l-a 

calificat să fie slujitor al unui legământ nou. Iar acest legământ nou nu este al unei litere moarte, ci al 

Duhului, căci litera omoară, însă Duhul dă viață (v. 6). 

• Produce înțelegere spirituală și libertate (vs.16, 17) – când un evreu se întoarce la Hristos, vălul este 

înlăturat și el ajunge să experimenteze libertatea pe care o dă Isus Hristos prin Duhul Sfânt: Căci 

Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia  (v.17).

• Conduce la viață–slujba aducătoare de neprihănire (v.9)

• Produce asemănare cu Hristos în viețile celor credincioși (v.18).Cea mai mare dovadă a superiorității 

slujirii Noului legământ este transformarea progresivă a credinciosului în chipul Domnului Isus prin 

puterea Duhului Sfânt. Atât locuirea Duhului Sfânt în cei credincioși (Ezechiel 36:27a), cât și înnoirea 

interioară pentru a asculta de Dumnezeu (vs.26, 27b) reprezintă realități ale noului legământ. 

Dumnezeu a promis că va scrie Legea Sa înlăuntrul inimii credincioșilor (Ieremia 31:33) în așa fel încât 

aceștia să poată să Îl asculte pe Dumnezeu, într-un mod diferit decât cei din perioada mozaică. 

b. Evanghelia harului:

• Este acompaniată de slavă superioară – cum n-ar fi cu slava mai degrabă slujba Duhului? (v. 8) 

• Este eternă– cu mult mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător! (v. 11)

• Este aducătoare de moarte (v.7a). Legea aduce cunoașterea păcatului și acționează ca un agent al 

morții, pentru că nimeni nu poate împlini cerințele ei fiind în acest fel condamnat (Galateni 3:22, 

Romani 8:4).

• Nu permite o înțelegere spirituală a Scripturii (v.14). Acesta este și motivul major pentru care cei mai 

mulți evrei nu înțeleg încă mesajul spiritual al Vechiului Testament și împlinirea mesianică a acestuia în 

persoana și lucrarea lui Isus din Nazaret.

• A funcționat ca un văl, restricționând slava lui Dumnezeu (3:12–14, 15). Din cauza caracterului 

temporar al legii, Moise i-a împiedecat pe israeliți să își lege speranțele de ceva temporar; de aceea, ori de 

câte ori ieșea din prezenta lui Dumnezeu, el își acoperea fața cu un văl (v.13).

2. Inimile transformate manifestă gloria lucrării Duhului în cei credincioși (3:7–18)

a. Legea lui Moise:

Cum să înțelegem corect rolul Legii? Nu spune oare Deuteronom 30:15–20 că ascultarea de poruncile 

Legii este viață? Da, numai că, deși Legea divină era sfântă și porunca era sfântă, dreaptă și bună (vezi 

Romani 7:12), datorită păcatului care este în om (firea pământească) niciun om nu a putut ține Legea, 

care a devenit un instrument aducător de moarte (vs.10,11,13). De aceea, Legea nu a fost dată spre 

îndreptățire, ci doar să arate omului realitatea păcatului său. Singura putere de transformare reală 

aparține lucrării Duhului, care Își face lucrarea supranaturală scriind voia lui Dumnezeu în inimi de 

carne, ajutându-i pe credincioși să asculte de voia lui Dumnezeu (2 Corinteni 3:4).

• Este acompaniată de slavă trecătoare (3:7,11). Apostolul Pavel nu desconsideră slava Legii, deoarece ea 

reflectă natura și caracterul divin. Când Dumnezeu a dat legea, slava lui Dumnezeu S-a arătat pe 

muntele Sinai (ex. 19:10–25) Mai apoi, fața lui Moise strălucea datorită reflectării slavei lui Dumnezeu, 

făcând-i pe Israeliți să nu poată privi mult timp la fața lui (ex. 43:29–35), deși această glorie reflectată era 

trecătoare Moise fiind el însuși un muritor.

În versetele următoare apostolul Pavel pune în contrast Legea lui Moise cu Evanghelia harului din noul 

legământ pentru a arăta limitele uneia în raport cu măreția celeilalte. Lucrarea Duhului Sfânt în cei 

credincioși întrece cu mult posibilitățile modeste ale legământului mozaic. Vom înțelege mai bine acest 

lucru când luăm în considerare contrastele între Lege și Evanghelie.
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