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Motive de 
RUGACIUNE

Căprărescu Mihaela

Anderca Alina
Barbut-Lazăr Teodora
Benko Iosif
Bottscheller Angela

Manciu Ioan

Isac Gheorghe

Molin Cornelia

Mariescu Giorgiana

Dronca Elena

Manciu Maria

Lup Alexandra

Dance Florin

Icobescu Daniel Jr

Mercea Daniel

Morar Ana
Păcurar Maria

Illie Lidia

Iacoban Elena

Toma Petru

Petrescu Vasilica
Racovicean Dorel
Șerban Daciana

9:00  -  9:50  Rugăciune 
10:00-12:00  Serviciu divin:

Duminica   

   

   Cor, predică - pastor Petru Bulica

   Program tineri, cor, cor clopoţei

   Cina Domnului

   
18:00 - 20:00  Serviciu divin:

   Predică - pastor Alexandru Neagoe

   Cor , predică - pastor Ioan Bugnărug

Vinerea Mare

Joia Mare  

   Serviciu divin:

19:00 - 20:30  Serviciu divin:
   Cor , predică - pastor Petru Bulica
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Osana
 fiul lui

 David!

La multi 
ani! 

2018 

E MAI FERICE SĂ DAI

Puteţi veni și în sprijinul lucrării din Penitenciar, 
contribuind financiar la ieșirea din biserică.
Biserica are nevoie de implicarea dumneavoastră 
în aceste acţiuni. Puteţi face o schimbare în viaţa 

cuiva, chiar de azi! Vă mulţumim!

Sunt printre noi, cei de la Betel, persoane în 
vârstă sau familii care au nevoie de ajutorul 
nostru. Putem fi de folos, contribuind financiar 
la ieșirea din biserică.

AJUTOR PENTRU DEŢINUŢI

“Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi şi 
mai ales fraţilor în credinţă”.  Galateni 6:10

“Am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine...”

ACŢIUNI UMANITARE
DE PAȘTE - ULTIMA ZI!

Pentru lucrarea cu tinerii: 

Pentru fratele pastor Alexandru Neagoe care în 
această dimineaţă va predica în cadrul unui 
serviciu de botez la Biserica Baptistă “Betania” 
din Timișoara.

- implicarea tinerilor în viaţa și lucrările Bisericii
- mărturie a tinerilor între colegi și prieteni

Pentru persoanele din biserica noastră, care se 
confruntă cu probleme de sănătate: Lazăr 
Dimitrie și fiul său, Mircea, Victoria Dumbrăvan, 
Vanita Grozăvescu, Fibia Manole. Ne rugăm de 
asemenea, pentru toate persoanele care se 
confruntă cu probleme de sănătate.

Pentru cei care vor vizita biserica noastră cu 
ocazia serviciilor speciale de Florii și de Paște, 
pentru ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i 
încurajeze prin mesajele care vor fi transmise.

Ne rugăm pentru toţi cei care și-au asumat 
scopurile bisericii prin lucrarea “Rugăciune și 
acţiune” dar și pentru cei ce nu și le-au asumat 
încă. Vă reamintim că ne unim în rugăciune și 
acţiune pentru implicarea într-o slujire specifică 
în biserică a tuturor membrilor bisericii. Ne 
rugăm ca fiecare frate și soră din Betel, să facă 
ceva pentru biserică, pentru Dumnezeu, mai 
mult decât să participe la serviciile divine. 

Pentru ca pretutindeni în lume, jertfa şi Învierea 
Domnului nostru Isus Hristos să fie cunoscute şi 
crezute, astfel încât bucuria mântuirii să răsune 
în multe inimi. Pentru ca cei care în vremurile 
acestea, ar avea motive de întristare din diferite 
cauze precum boală, sărăcie, singurătate, 
nedreptate, eşecuri, dezamăgire, să privească 
la Dumnezeu care, prin Domnul Isus Hristos, a 
demonstrat că dorește să vină în ajutorul 
fiecăruia dintre noi. 

- înţelepciune în coordonarea lucrăriiRugăciunea de dimineaţă. În săptămâna mare, 
de luni până sâmbătă, de la ora 6 la 7, va fi un 
timp de rugăciune la biserică.

Program tineri. Tinerii vor cânta în cadrul 
serviciului divin din această seară. În acest 
sens, sunt așteptaţi la repeţiţii la ora 16:00.

Muzeul Bibliei: 2 - 25 aprilie, bastionul Maria 
Theresa. Detalii, la avizierele din hol și din 
curte.

Întâlnire prezbiteri & diaconi - luni, 22 aprilie, 
ora 19:00.

Serviciul de Paște va începe la ora 10:00. Cu 
ocazia serviciului din a doua zi de Paște, familiile 
din Biserica Betel care doresc și au posibilitatea, 
sunt rugate să aducă un platou cu prăjitură şi 
ouă vopsite.



Măturaţi aluatul cel vechi ca să fiţi o plămădeală nouă, cum și sunteţi, fără aluat; 
căci Cristos, Paștele noastre, a fost jertfit.

Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, 

Nu vă lăudaţi bine. Nu știţi că puţin aluat dospește toată plămădeala?

În perioada aceasta a anului, unul dintre modurile în care ne pregătim pentru a sărbători Paștele este să facem 
curăţenie în toată casa. Dumnezeu ne-a creat cu aplecare înspre frumos, creativitate, ordine și ne dorim ca 
acestea să se poată vedea în casele noastre și în spaţiile care ne înconjoară. Dar oare inima noastră merită mai 
puţin? Ca să înţelegem mai bine versetele menţionate, ar trebui să ne uităm la obiceiul evreilor legat de 
pregătirea pentru Paște. În Exodul 12:15 Dumnezeu le poruncește să scoată aluatul din casele lor și să mănânce 
doar azimi, iar pedeapsa pentru cine mănâncă aluat este moartea. 

Evreii din zilele noastre, în ziua dinaintea sărbătoririi Paștelui au un ritual de curăţire a casei prin care caută și 
elimină tot ce au în casă și care conţine drojdie. Rugăciunea cu care începe, de obicei, capul familiei este: 
„Binecuvântat ești Tu, Doamne Dumnezeul nostru, Rege al universului, care ne-a sfinţit cu poruncile Lui și ne-a 
poruncit să înlăturăm orice urmă de aluat.” Înarmaţi cu o lumânare sau lanternă, cu o pană și o lingură de lemn, 
evreii scotocesc fiecare colţ al casei și mătură cu pana toate firimiturile până se asigură că nu a mai rămas 
nimic. Toate firimiturile sunt strânse și urmează a fi arse a doua zi. La sfârșitul curăţeniei, capul familiei spune 
altă rugăciune: „Orice aluat sau drojdie care îmi aparţine dar pe care nu le-am văzut și  îndepărtat și despre 
care nu știu că există să fie anulate și să devină fără stăpân ca ţărâna pământului.” 

ci cu azimile curăţiei și adevărului.                                                                                                                                 
1 Corinteni 5:6-8

Prin ce poate fi reprezentat „aluatul” în viaţa noastră? Prin natura noastră păcătoasă, în primul rând. În 
versetul 8, Pavel le spune corintenilor să nu prăznuiască praznicul cu un aluat vechi. Apoi mai poate fi 
reprezentat prin răutate și viclenie (v.8), mândrie, bârfă, invidie, defăimare, neiertare, amărăciune, nepăsare, 
egoism, lipsa de autocontrol, închinare la idoli moderni etc. În schimb, ni se spune să celebrăm cu „azimile 
curăţiei și adevărului”. Una din explicaţiile date pentru folosirea azimilor, pe lângă aceea că erau rapide de 
pregătit, este faptul că acestea sunt un simbol care să le amintească evreilor ce înseamnă să fii sclav și să 
promoveze smerenia, să aprecieze libertatea și să evite „umflarea” eului simbolizată de pâinea dospită. 
Dumnezeu să ne ajute să îndepărtăm orice urmă de stricăciune din viaţa noastră și să sărbătorim diferit 
Paștele în acest an, cu smerenie și cu recunoștinţă pentru eliberarea din robia păcatului pe care Dumnezeu ne-
a oferit-o prin jertfa lui Cristos, Paștele nostru, Mielul fără cusur și fără vină!

Elena Neagoe

Ce semnifica aluatul dospit? Însemna viciere sau alterare datorită fermentării. Contextul în care apostolul 
Pavel scrie aceste versete creștinilor din Corint este aflarea veștii că în mijlocul lor trăia cineva care curvea și cu 
care ei s-au lăudat, în loc să încerce să înlăture răul din mijlocul lor. Cum ne pregătim noi să sărbătorim Paștele? 
Ne facem timp să facem curăţenie generală în inima noastră, să scotocim fiecare cotlon în lumina Cuvântului 
lui Dumnezeu și să îndepărtăm fiecare urmă de „aluat” din viaţă noastră? Într-o lume a adevărurilor relative, 
știm noi să definim corect ce înseamnă alterare și stricăciune în viaţa noastră? De aceea avem nevoie de lumina 
Cuvântului lui Dumnezeu pentru a putea vedea stricăciunile din inima noastră și de puterea Duhului lui 
Dumnezeu pentru a le putea „mătura” și a le scoate afară din viaţa noastră. Pavel le spune corintenilor și ne 
spune și nouă că, dacă Îl avem pe Cristos ca Mântuitor al vieţii noastre, suntem „o plămădeală nouă”, înfiaţi de 
Dumnezeu prin jertfa Mielului Sfânt, Isus Cristos, Paștele nostru.

CURĂŢENIA DE PAȘTE

	 Ca bobul de grâu

 În loc de haine de Florii, în loc de ramuri de salcie care se ofilesc, eu vreau să pun în faţa Lui 

ceva mai mult. Îmi ofer inima, îmi dau viaţa în slujba Lui. Dacă viaţa mea se transformă ca bobul de 

grâu, cei care Îl caută pe El Îl vor vedea în mine. Atunci ziua obișnuită devine zi de sărbătoare.

 Oare la ce s-a gândit Isus când a trecut pe străzile Ierusalimului și a văzut mulţimea care 

striga de bucurie? Și la ce se gândește azi, când vede această mulţime care poartă ramurile de salcie 

pe străzile orașului?

	 În jurul bisericii străzile sunt pline de oameni și ramuri de salcie. E zi de sărbătoare.

 El îi cheamă pe cei care sunt gata să renunţe la viaţa lor, ca bobul de grâu. Din bobul care 

moare se naște o viaţă nouă. Și în spicul cel nou se ascunde o recoltă bogată.

 El nu caută admiratori de o zi. Nu strânge suporteri în jurul Lui. Nu cheamă nici azi mulţimi cu 

ramuri de finic. Printre hainele și ramurile aruncate înaintea Lui, El caută boabele de grâu.

“... grăuntele de grâu... dacă moare, aduce multă roadă.” 

 Sunt doar o mână de oameni cei care sunt mai mult decât admiratori de o zi ai minunilor 

Sale. Cei care vor să Îl vadă pe El. Cei care Îi slujesc și Îl urmează pe El. Cine sunt aceia dintre noi care nu 

își pierd viaţa păstrând-o pentru ei?

 Sunt doar o mână de oameni cei care își câștigă viaţa punând-o în slujba Lui. O mână de 

oameni, o mână de boabe de grâu. Prin ei, El se va multiplica...

Adina Ogrăzeanu-Nagy

(Ioan 12:24)
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