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Anunturi Motive de 
RUGĂCIUNE

Dărnicie. Cei care doresc să se închine 
Domnului și prin dărnicie, o pot face prin 
transfer bancar într-unul din conturile de mai 
jos. Ceilalți, pot pune deoparte darurile de 
bunăvoie și cu prima ocazie favorabilă, să le 
aducă la Casa Domnului.

Telefon de contact. Comunicăm cu membrii 
bisericii prin media (site, Facebook). Ne 
puteți trimite cereri de rugăciune, întrebări 
prin SMS, la numărul de telefon 0770 699 597.

Întâlnirile de tineret se vor relua, în regim 
online, pe 21 aprilie, ora 19.00.

Cina Domnului. În conformitate cu 
recomandarea Uniunii Baptiste din România 
și a Comunității Baptiste de Timișoara, 
biserica noastră va amâna sărbătorirea Cinei 
Domnului până ne vom putea întâlni în mod 
normal la biserică. Ne rugăm ca această 
perioadă de așteptare să aducă în inimile 
noastre o prețuire și mai mare a participării la 
Casa lui Dumnezeu și la Cina Domnului, 
atunci când Dumnezeu va face lucrul acesta 
posibil.

Pentru stabilitatea țării, pentru pace și 
protecție în interior și la granițe, de orice rău și 
de orice duh de boală. Sursa noastră, ajutorul 
nostru, puterea noastră, toate acestea vin de la 
Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat pace, el nu 
ne-a dat un duh de frică. Să ne încurajăm 
așadar unii pe alții și să privim doar la 
Dumnezeu, deoarece El este suveran. 

Pentru cei din linia întâi, implicați în lupta 
împotriva pandemiei coronavirus (personal 
medical, autorități, cercetători și alții) ca 
Dumnezeu să-i echipeze cu tot ceea ce este 
necesar pentru a face tot ce este omenește 
posibil în rezolvarea tuturor c azurilor.

Pentru toți cei afectați într-un fel sau altul de 
pandemia coronavirus. Domnul să-i ridice și 
să le dea biruință în această încercare.

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

Pentru împlinirea voii lui Dumnezeu, 
“precum în cer și pe pământ”. Ne rugăm ca 
aceste vremuri să fie vremuri de îndurare, de 
cercetare, de apropiere de Dumnezeu și de 
mântuire a multor suflete.

DUMINICĂ seara

JOIA MARE 

 IOAN BUGNĂRUG

ora 19  Mesaj:

 PETRU BULICA

 “Lumină și întuneric  în Vinerea 

DUMINICĂ dimineata

 “(Ne)distanțați social dar la

ora 11  Mesaj: 

 (Ioan 11:55-12:21)

 IOAN BUGNĂRUG

 “Ce poți face când nu poți sta la 

 masa Domnului”

ora 18 Mesaj:

VINEREA MARE

 Mare” (Luca 23:26-49)

 

 distanță ca atitudine”

 ALEXANDRU NEAGOE

 “Intrarea în Noul Ierusalim”

 (Apocalipsa 21:1-27)

ora 19  Mesaj:Miclea Patrițiu

Dancea Lidia

Berce Loredana

Crănicean Claudia

Isac Ana
Rakoci Josef
Săraru Andreea

Bahnean Dumitru

Ciorba Alexandra
Lupu Eugenia Tâlvan Floare

Dronca Nelu

Mihaiu Ana

Oschanitzky Lucia
Ile Marius

Zah Diana
Ciupe Andrada

Mutașcu Daniel

Ciorba Paula
Tudorache Emanuela

LA MULTI ANI!
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STUDIU BIBLIC pentru 12.04

Rugăciune pentru biserică și pentru lume

Informații și anunțuri

Selecții muzicale din serviciile bisericii Betel

Biserica în case (imagini din familiile bisericii)

Rugăciune specială pentru problemele ascultătorilor

Mesaje biblice: pastorii bisericii

DIN PROGRAMELE BISERICII ONLINE

Dragi fraţi, surori şi prieteni ai Bisericii Betel,

Sărbătoarea Floriilor marchează intrarea în Săptămâna Patimilor Mântuitorului, cea 
mai dramatică săptămână din istoria omenirii. 

La Florii, cu aproximativ două milenii în urmă, Isus, Fiul lui Dumnezeu, a fost primit cu 
mult entuziasm de către majoritatea celor prezenți cu acea ocazie în Ierusalim. Ei sperau 
că El, Mesia cel promis, le va rezolva toate problemele cu care se confruntau – atât social-
politice, cât şi spirituale. Aceeaşi oameni, însă, aveau să strige câteva zile mai târziu 
„Răstigneşte-L”, dezamăgiţi că speranţele lor nu au fost împlinite. Pentru ucenici, însă, 
ziua Învierii şi întâlnirea cu Acela care a biruit împărăţia întunericului şi a morţii, „cu 
moartea pe moarte călcând” a produs o schimbare radicală de atitudine.

Anul acesta suntem confruntaţi la nivel global cu probleme extrem de grave. Cu adevărat, 
spusele Scripturii că în vremurile din urmă vor fi zile grele, se adeveresc sub ochii noștri. 
Creșterea alarmantă a numărului deceselor ca efect al infectării cu temutul virus, 
spectrul unei posibile crize economice majore la nivel mondial, sunt doar câteva din 
veștile cu care suntem bombardați în fiecare zi. 

Pastor  Petru Bulica

Deşi traversăm o perioadă grea, rugăciunea şi dorinţa mea pentru este ca să intrăm în 
această sărbătoare cu inimile întărite şi credinţa reînnoită. Acela care a intrat triumfal in 
Ierusalim, este Regele regilor. El, Cel care a venit să poarte păcatele noastre şi prin ale 
cărui răni suntem tămăduiţi, Marele nostru Preot, are milă de noi. După Săptămâna 
Patimilor este învierea! Fie ca acest gând să ne umple inimile de încredere şi speranţă.

Isus Hristos, fiul lui David, în contextul Evangheliei după Matei
Identificarea lui Isus Hristos ca fiul lui David este primul element cu care evanghelistul Matei își 
începe Evanghelia (Matei 1.1). Tema filiației este mult mai prezentă în Evanghelia după Matei decât 
în oricare altă Evanghelie. Expresia „fiul lui David” apare în Evanghelia după Matei de nouă ori, mai 
mult decât toate aparițiile termenului în celelalte evanghelii (de exemplu, în Evanghelia după 
Marcu expresia apare doar de trei ori, iar în Evanghelia după Luca, de patru ori). Pe lângă apariția 
expresiei în sine „fiul lui David” și a altor pasaje care Îl identifică pe Isus ca fiind din seminția lui 
David, un alt element aparte care conferă Evangheliei după Matei o dimensiune specială este 
încheierea scrierii cu mandatul Marii Trimiteri în care Isus Își declară toată autoritatea în cer și pe 
pământ. Evanghelistul Matei își începe scrierea prezentând un personaj care aparține liniei 
genealogice a lui David, dar acesta este mult mai mult decât un membru de drept al casei regale. Pe 
măsură ce evanghelistul Îl prezintă pe Isus Hristos, înțelegem că El este Mesia, Mântuitorul și 
Împăratul împăraților.

c) Un Împărat ferm (vs. 12–14)
b) Un Împărat care produce bucurie (vs. 8–11)

a) Ce anume stă în spatele bucuriei copiilor?
b) De ce nu s-au bucurat conducătorii religioși? 

2. Descoperirea Împăratului (v. 5a)

Ideea centrală: Viața de credință este cu adevărat împlinită doar în măsura în care credinciosul 
descoperă frumusețea supunerii voluntare față de Domnul Isus Hristos.
Scopul lecției: Să ne ajute să învățăm faptul că nu este suficient să afirmăm domnia lui Isus Hristos 
doar la nivel declarativ, trebuie să o și practicăm în viața și trăirea noastră.

1. Isus Hristos, fiul lui David, în contextul intrării în Ierusalim (Matei 20:29–34)

3. Caracteristicile Împăratului

4. Proclamarea Împăratului de către cetele de copii (vs.�15–17)

a) Un împărat blând (vs. 1–7)

Alege să te supui Împăratului împăraţilor
Text: Matei 21:1–17, Matei 21:5
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