Anunțuri
Întâlnire prezbiteri: luni, 30 martie,
ora 19:00.
Curs de pregătire pentru căsătorie:
joi, 2 aprilie, ora 20:30 - 21:30.
Corul copiilor - 5 aprilie, ora 18:00.
Cina Domnului. În luna aprilie, Cina
Domnului nu se va ține ca de obicei, în
prima duminică a lunii, ci în Joia Mare
9 aprilie), de la ora 19:00.
((9
prilie,, ora 19:00.
Seara seniorilor: 16 aprilie
Binecuvântări copii - 26 aprilie.

Motive de rugăciune

Pentru toți cei care se confruntă cu
Pentru
probleme de sănătate, pentru ca
Dumnezeu să le aducă vindecare.
Pentru fratele pastor Alexandru

Pentru
Neagoe care în această după-amiază va
predica la Biserica din Pecica, jud. Arad
Pentru toți misionarii care fac lucrarea

Pentru
Domnului în întreaga lume, pentru ca
Dumnezeu să le dea curaj și izbândă în
propovăduirea Cuvântului.

Rugăciune pentru familii
1. Enășoni Eugenia
2. Enyedi Adriana
3. Erașcu Diana
4. Eremia Albina, Ion
5. Eva Domnica, Dorina
6. Farcaș Gheorghe,
Margareta
7. Farcaș Monica
8. Farkas Andreea
9. Faur Daniel, Victoria
10. Faur Ioan, Violeta
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TU DECIZI UNDE MERG
BANII TĂI!
Noile reglementări legislative permit
persoanelor fizice să opteze pentru
direcţionarea unui procent de 2% din
impozitul către stat pentru anul 2014
unei organizaţii non-profit. Astfel,
puteţi alege să direcţionaţi această
sumă, care altfel ar fi preluată de
către stat, spre o instituţie care
şoară activităţi în sprijinul
desfă
desfăşoară
societăţii. Dacă doriți să direcționați
această sumă bisericii noastre, iată
ce trebuie să faceți: completaţi
declarația 230 și împuternicirea
atașată acesteia (le găsiți la standul
de cărți din hol). Dacă nu știți suma
corespunzătoare pentru 2% din
impozit, lăsați locul liber. În cazul in
şă fiscală de la
care aţi primit o fi
fişă
angajator, anexați o copie xerox a
acesteia. Toate cele trei documente
se predau la biserică. Data limită de
predare: 17 mai. Vă mulțumim !

11. Feiler Dorin, Mariana
12. Felix Ileana
13. Filigeanu Adina
14. Filipescu Adela
15. Fizedean Ion, Melania
16. Fizedean Ana, Ioan
17. Forț Gheorghe, Ileana
18. Forțiu Petre
19. Gal Teodor
20. Gardari Ana, Lucian

SALUTUL
BISERICII:
"Încredeți-vă în Domnul pe vecie,
căci Domnul Dumnezeu
este Stânca veacurilor.”
Isaia 26:4
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Duminică dimineața
09:00-09:50
10:00-11:00
11:10-12:30
Duminică seara
18:00-20:00
Marți, seară de tineret
19:00-21:00
Joi seara
19:00-20:30

Rugăciune: Radu Popa
S
tudiu biblic: Ionel Ciucure
Studiu
Serviciu divin:
Cor, fanfară
Predic
ă: pastor Alexandru Neagoe
Predică:
Serviciu divin
divin::
Cor
Predic
ă: pastor Ilie Bledea
Predică:
L
audă & închinare
Laudă
Predică
Rug
ăciune: Gabriel Berce
Rugăciune:
Fanfară
Rugăciune pentru familii: pastor Alex Neagoe
Predică: pastor Petru Bulica

INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM
Text: Ioan 12:12-19
Verset de aur: Ioan 12:15
Ideea centrală: Glorificarea Domnului Isus înseamnă și glorificarea Tatălui și
recunoașterea menirii Mântuitorului: jertfa perfectă pentru ispășirea celor păcătoși.
Intrarea Domnul Isus în Ierusalim ne este prezentată de evanghelistul Ioan în contextul
învierii lui Lazăr, un eveniment istoric ce a generat foarte mult entuziasm printre cei care
se aflau la Ierusalim în perioada aceea din an. În acest context, Domnul este primit de
mulțimile entuziaste cu un strigăt insistent ce îi deranjează pe liderii religioși ai vremii
după cum citim în alte relatări sinoptice. Entuziasmul cu care este primit Domnul în
Ierusalim poate fi o reminiscență a așteptărilor mesianice din Ioan 6:14-15. Față de aceste
manifestări anterioare, Domnul Isus și-a manifestat, la timpul potrivit, dezacordul.
Deși este mai puțin detaliată decât la ceilalți evangheliști, istoria cu măgărușul apare și la
Ioan pentru a sublinia, fără a da prea multe detalii, intenția Domnului Isus de a corecta
falsele așteptări mesianice care aveau un caracter preponderent politic. Ioan nu este
interesat de modalitatea în care este procurat măgărușul, el este interesat mai degrabă
de împlinirea voii Tatălui. În contextul vremii, intrarea triumfală a regelui sau a
conducătorului militare se făcea pe un cal, de regulă în fruntea armatei învingătoare și
nicidecum pe un animal inferior ca valoare și utilitate cum era măgărușul. Calul a fost
asociat de scriitori biblici un simbol al luptei, al războiului: 1 Împărați 4:26 sau Isaia 31:13. Prin această intrare Domnul Isus își manifestă intențiile pașnice și împlinește în mod
explicit preofeția din Zaharia 9:9. În tot acest context, Ioan face o remarcă foarte
interesantă legată de capacitatea ucenicilor de a privi lucrurile din perspectiva corectă.
Astfel, el spune că ucenicii nu au perceput semnificația corectă a acestui eveniment până
în momentul glorificării Domnului Isus, adică după moartea și învierea Sa.
Particularitățile relatării intrării Domnului Isus în Ierusalim:
– Ioan plasează din punct de vedere istoric foarte precis evenimentul; 12
– Ioan este singurul care menționează specific cu ce fel de ramuri l-au întâmpinat
mulțimile; v. 13
– Ioan specifică faptul că ucenicii nu au înțeles la momentul producerii evenimentelor
despre ce este vorba; v. 16.
Aplica
ţii
Aplicaţii
Intrarea Domnului Isus în Ierusalim ne învaț
învațăă că profețiile rostite de Dumnezeu cu
secole înainte sunt actuale și se împlinesc întocmai la nivel de detaliu. (Zaharia 9:9). Din
acest punct de vedere, întreaga viață a Domnului Isus, începând de la întrupare și până la
înălțare, a stat sub semnul împlinirii voii Tatălui. De asemenea, acest eveniment ne arat
aratăă
că Domnul Isus a venit pe pământ cu scopul precis de a duce până la bun sfârșit
lucrarea pentru care a venit.

Adică ea restabilește relația ruptă dintre om si Dumnezeu. Domnul Isus a adus în lumea
noastră Împărăția păcii și a mântuirii prin moartea și învierea Sa. Deși Domnul Isus nu a
venit în Ierusalim, cum de altfel nu a venit nici pe pământ, cum se așteptau mulțimile, El a
venit cu un mesaj al smereniei și al triumfului voii lui Dumnezeu. Mulțimile așteptau un
împărat, el a venit ca rob, mulțimile i-au organizat ad-hoc o intrarea triumfală, El a ales
calea smereniei.
Întrebări pentru discuţii:
1. Credeți ccăă există asemănări între mulțimile care l-au aclamat pe Domnul Isus la
intrarea în Ierusalim și oamenii din zilele noastre?
2. Care ar putea fi semnificația intrării Domnului în Ierusalim pe un măgăruș?
3. Ce fel de persoană așteptau mulțimile să își facă intrarea în Ierusalim: un lider militar
sau unul spiritual?
4. Există o legătură între învierea lui Lazăr și entuziasmul mulțimilor?
5. Ce ne spune despre natura umană primirea lui Isus la intrarea în Ierusalim și
evenimentele care au urmat în această săptămână?

ACȚIUNI DE PAȘTE
„Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”, o poruncă grea și ușoară în același
timp. Pentru că Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că A DAT ceva, pe
fiul Său, și noi suntem chemați, de fapt suntem chiar datori, să ne arătăm dragostea
pentru cei din jurul nostru prin fapte, prin A DA ceva: un cuvânt bun, un zâmbet, o mână
întinsă cu pace, o atitudine de acceptare, de compasiune, de dragoste … lucruri mărunte
față de ce A DAT Dumnezeu pentru noi. Suntem chemați să căutăm binele celor din
jurul nostru prin acțiunile pe care le desfășurăm în fiecare an. De ce? Pentru că Domnul
Isus a spus “E mai ferice să dai decât să primești!” Și așa și este
este!! Ești chemat să arăți celor
ău, cât de mult Îl iubești pe Dumnezeu.
din jurul ttău,
E MAI FERICE SĂ DAI: Po
ți contribui financiar, la ieșirea din biserică, în cutiile
Poți
portocalii, în duminicile din 29 martie și 5 aprilie.
PENITENCIAR: Po
ți contribui în cutia albă, în duminicile din 29 martie și 5 aprilie.
Poți

La
Multi
Ani!

Viorel Mic
Roxana Țuțuian
Angelica Ciuraș
Carmen Aghajani
ătălău
Maria P
Pătălău
Ioana Pleșa
Maria Bebec
Livia Crăciun
Gheorghe Crețu
Ioan Hațegan
Alin Sfârcoci

29.03
29.03
30.03
30.03
01.04
01.04
02.04
02.04
02.04
02.04
02.04

Bettina Simcelescu
Maria Taneberger
Simona Iftimia
Lia Sfârcoci
Remus Simcelescu
Estera Vețan
Adrian Aldea
Ileana Chrilieanu
Eliza Litavecz
Florica Marinescu

02.04
02.04
03.04
03.04
03.04
03.04
04.04
04.04
04.04
04.04

