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Anunturi Motive de 
RUGĂCIUNE

Reluare întâlniri tineret (online). Marți, 21 
aprilie, se vor relua întâlnirile tinerilor, în format 
online, începând cu ora 19.00. Se va începe o serie 
nouă de mesaje, intitulată „Principii și 
comportamente”. Tema mesajului de marți, 21 
aprilie, este: „Mânia – mă controlează sau o 
controlez?” După timpul de închinare și mesajul 
biblic (transmise pe pagina de internet a 
bisericii, Facebook și Youtube), va avea loc o 
întâlnire interactivă pe Zoom. Meeting ID: 427 
509 9877, Password: 2020.

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.

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.

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 și pentru 
ca să privim la Dumnezeu care, prin Domnul 
Isus, a demonstrat că dorește să vină în 
ajutorul fiecăruia.

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 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.

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.

 “Resursele Învierii în vreme 

 de criză” ( Ioan 20:1-18)

 

DUMINICĂ seara
ora 18 Mesaj:

ora 11  Mesaj: 

DUMINICĂ dimineata

 ALEXANDRU NEAGOE

 (Efeseni 1:18-23)

 

 ALEXANDRU NEAGOE

ora 19  Mesaj:

 o controlez?”

 

ora 19  Mesaj:

 IOAN BUGNĂRUG

 1 Corinteni 15:12-23)

 “Mânia – mă controlează sau 

 “Puterea Învierii”

 PETRU BULICA

JOI seara

 “Impactul Învierii: trecut,prezent 

 și viitor” (Efeseni 1:17-23; 

MARTI - tineret
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Hristos 
a 

inviat!

Mariescu Giorgiana

Henz Diana

Marușca Estera

Icobescu Andreea

Molin Cornelia

Icobescu Daniel Jr

Iacoban Elena

Isac Gheorghe 

Morar Ana

Păcurar Maria

Petrescu Vasilica

Despău Icoana

Bottscheller Angela

Manciu Ioan

Racovicean Dorel

Bărbuț Teodora

Benko Iosif

Anderca Alina
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LA MULTI ANI!



  

STUDIU BIBLIC 
pentru 19.04

Rugăciune pentru biserică și pentru lume

Informații și anunțuri

Selecții muzicale din serviciile Bisericii Betel

Biserica în case (imagini și contribuții din familiile bisericii)

Rugăciune specială pentru problemele ascultătorilor

Mesaje biblice: pastorii bisericii

DIN PROGRAMELE BISERICII ONLINE

Ideea centrală: Credinciosul trebuie să proclame învierea Domnului Isus, pentru că ea este un 
fapt adevărat fără de care credința creștină este zadarnică.

Creștinismul a ajuns până la noi și s-a răspândit în orice colț de pe pământ pentru că au existat și 
există creștini care au ales să răspândească mesajul Evangheliei Domnului Isus Hristos. Imediat 
după ziua Cincizecimii, primii creștini au răspândit peste tot vestea că Domnul Isus a înviat. 
Conducătorii lui Israel au încercat să-i descurajeze să mai predice Evanghelia, fiind uimiți cât de 
bine au reușit să umple tot Ierusalimul cu învățătura Domnului Isus (cf. Fapte 5:28). Dumnezeu nu 
și-a schimbat metoda de câștigare a oamenilor, o face tot prin credincioșii care proclamă mesajul 
Evangheliei.Învierea Domnului Isus Hristos a fost mereu în centrul proclamării Bisericii. 
Totodată, de-a lungul timpului, acest adevăr a fost atacat din toate părțile de către oponenții 
creștinismului. Credinciosul trebuie să aibă o puternică convingere că Domnului Isus Hristos a 
înviat și este viu. Fără credința în învierea Domnului Isus Hristos toată credința noastră este 
zadarnică.

SCHIȚA DETALIATĂ pe www.revistacrestinulazi.ro

Scopul lecției: Să ne motiveze să vestim cu încredere adevărul învierii Domnului Isus Hristos.

Alege să proclami învierea 

Domnului Isus Hristos
Text: 1 Corinteni 15:1–28 Verset cheie: 1 Corinteni 15:19–20

Dacă privim în Evanghelii la vieţile ucenicilor, putem observa că Învierea a produs o transformare 
radicală şi în ei, atât în ceea ce priveşte aşteptările lor personale de la Domnul Isus, cât şi 
devotamentul lor faţă de El. În urma învierii ei au ajuns să-l recunoască drept Fiul lui Dumnezeu, 
Mântuitorul şi Domnul vieţilor lor. Ambiţiile sau problemele personale au trecut pe un plan 
secundar, pentru că întâlnirea cu Hristosul înviat a răsturnat toate priorităţile pe care le-au avut 
până atunci, ajutându-I să-şi concentreze întreaga viaţă pe slujirea Domnului lor.

Iubiţi fraţi, surori şi prieteni ai Bisericii Betel,

În această zi de Paşti Hristos ne cheamă pe toţi la o nouă dedicare a vieţii noastre de slujire a Sa. 
Dincolo de problemele inerente ale vieţii pe un pământ calamitat de boală, suferință și păcat, 
învierea ne oferă o nouă şansă de a ne schimba atitudinea faţă de  Hristosul cel viu şi faţă de 
biserică. Haideţi cu toţii, fără ezitare, să ne angajăm pe calea plină de speranţă deschisă de învierea 
Sa. 

Hristos a înviat! Datorită contextului pandemiei globale, anul acesta Săptămâna  Patimilor cred 
ca a avut asupra noastră un impact emotional și spiritual mult diferit de  ceilalți ani. Parcă mai mult 
ca niciodată, cuvintele martirului creștin Dietrich Bonhoeffer, scrise din închisoarea nazistă 
părinţilor săi, capătă o adâncă semnificaţie: Vinerea Mare şi Paştele ne dau şansa să ne gândim şi la 
alte lucruri care depăşesc cu mult soarta noastră personală, la semnificaţia ultimă a vieţii, a 
suferinţei, a evenimentelor; şi asta ne aduce multă speranţă. De această schimbare de perspectivă, 
pe care o aduce învierea, avem cu toţii atâta nevoie, indiferent de circumstanţele în care ne aflăm.

Pastor Petru Bulica


	Page 1
	Page 2

