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Motive de 
RUGĂCIUNE
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Anunturi,

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. Ne rugăm cu acest 

prilej, pentru bisericile misiune și pentru fratele 

pastor Ioan Bugnărug, care va predica în această 

dimineață la Biserica din Gătaia, în cadrul unui 

serviciu de binecuvântare.

- fam. Stoica Florin, Adriana și copiii Tobias & Teofil

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 Ionică Olariu

- fratele Crețu Gheorghe

- fratele Nicu Damșe Sr și fiul său, Nicu Damșe Jr

- sora Elisabeta Vicaș

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

  „Inaugurarea Noului

19:00 - 20:30 Seară de tineret:

  „Iaebeț - Omul caruia  

  Legământ” (Luca 22:7-20)

  schimbă lumea” (2 Tim. 1:1-5)

MARTI 

  Închinare

  “Femei prin care Dumnezeu

  Dumnezeu i-a dat ce a cerut”

JOI    

19:00 - 20:15 Studiu biblic: 

  

  Mesaj: RADU OPREA

  ADRIAN HUDULIN

  Închinare, cor

  Mesaj: ALEXANDRU NEAGOE

  mame” (Ioan 19:25-27)

 

  Cina Domnului

18:00 - 19:30 Serviciu divin: Ziua mamei

  Închinare, cor

  Mesaj: PETRU BULICA

DUMINICĂ 

  „Crucea, prin ochii unei 

11:00-12:15 Serviciu divin:
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Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini 

astfel Legea lui Hristos.

Galateni 6:2

Salutul bisericii 

pentru anul 2021

8 martie & 
Ziua Mamei

Multe binecuvântări 

și bucurii, tuturor 

surorilor din 

Biserica Betel!

La multi ani!,

Botez Nou-Testamentar - 28 martie, ora 10:00.

Tabăra Creștină Brădățel continuă și în acest an 
proiectul pentru tinerii din Oltenia. Cumpără la 
ieșire o floare într-un ghiveci decorat de voluntarii 
taberei și poți ajuta acest proiect.

Decese. Au trecut în veșnicie sora Aurora 
Bahnean și fratele Gal Teodor. Fie ca Dumnezeu să 
mângâie și să întărească familiile îndoliate.

Școala duminicală pentru preșcolari are loc în 
fiecare duminică, la demisolul bisericii, de la ora 
10:00. La ora 10:55, copiii vor fi preluați de părinți 
sau aparținători și vor fi împreună, fie în biserică 
fie la demisol.

Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi - luni, 15 
martie, ora 19:00. 

Proiect Moșnița Nouă: Cu ajutorul lui 
Dumnezeu, a fost realizată varianta finală a 
proiectului pentru biserica și grădinița de la 
Moșnița Nouă. Planșele pot fi văzute în holul 
bisericii. La sfărșitul serviciului divin din această 
dimineață, va avea loc o colectă specială în vederea 
sprijinirii acestei lucrări.

Diaconița Alina
Drăgoi Andreea-
Rebeca
Dumbrăvan Victoria
Guiu Lenuța

Andrieș Florentina

Joldeș Gheorghe

Ciobota Anca

Lele-Păsulă Alina

Icobescu Dorina

Mariescu Ioan
Mocuța Floarea
Morar Petru

Băsulescu Beniamin
Bodnaru Augustin

Crețu Elisabeta
Ciupa Silvia-Dorina

Prejban Ioan
Pleșa Margareta

Stroia Domnica
Rascovici Marta

Tărniceriu Lidia 
Tuțac Abel

Radomir-Gherman 
Carmen-Marinela

Tanc Dănuț



STUDIU BIBLIC 7 martie

Inaugurarea Noului Legământ 
Text: Luca 22:7-20

Ideea centrală:

Dumnezeu își descoperă slava împlinind promisiunea cu privire la Noul Legământ, odată cu 

instituirea lui de către Domnul Isus.

Scopul lecției:

Să înțelegem relația între Legământul Mozaic și Noul Legământ, din perspectiva vieții după 

moarte, perspectiva veșniciei. Așa cum am văzut în lecțiile anterioare, Dumnezeu S-a revelat în 

mod progresiv  de-a lungul istoriei credinței, prin încheierea de legăminte. Prin profetul Ieremia, 

Dumnezeu a descoperit planul Său de a încheia un nou și ultim legământ cu poporul Său. 

Aproximativ 600 de ani mai târziu, în noaptea în care a fost vândut, Domnul Isus avea să 

inaugureze acest nou legământ, instituind Cina Domnului.

În textul de astăzi, Luca ne prezintă atât contextul, pregătirile cât și desfășurarea evenimentului în 

cadrul căruia Domnul Isus inaugurează Noul Legământ.

Domnul Isus a delegat pe Ioan și pe Petru să se ocupe de pregătirea locului unde avea să mânânce 

Paștele, în compania ucenicilor. El a ținut secret chiar și față de ucenici, locul în care avea să aibă 

loc cina pascală, pentru a evita trădarea prematură.

I. Contextul (momentul, locul și detaliile) ales de Domnul Isus, pentru inaugurarea 

NouluI Legământ

1. Momentul în timp al inaugurării

2. Locul ales de Isus

Domnul Isus a instituit Cina Domnului la finalul Lucrării sale, înainte de a muri, în perioada 

sărbătorii Azimelor, când evreii celebrau izbăvirea din robia Egiptului. Această sărbătoare 

includea și participarea la masa de Paște. Prin alegerea acestui moment, Domnul Isus a dorit să 

comunice că masa pascală din Vechiul Legământ va fi înlocuită de masa Domnului în Noul 

Legământ.

Adă Doamne primăvara, și rămâi și Tu cu noi, 

C-am avut atâta iarnă, și îngheț, și vânt, și ploi. 

Uită-te în sinea noastră, ce de viscole am avut, 

Dă din nou un rost la toate, rostul care s-a pierdut. 

Iarna sufletelor noastre ne-a asprit, ne-a-nsingurat , 

Am iernat până și vara, sub un zâmbet înghețat. 

Doar Tu, Doamne, ești mai mare decât colțul asprei ierni, 

Sub cereasca vindecare, fă un semn ca să ne chemi. 

Fă-ne Doamne să-nflorim, cu copacii înc-o dată

Și miros să răspândim, de credință adevărată. 

Adu, Doamne, primăvara după care toți tânjim

Dă-ne dor de cele sfinte, și putere să iubim.

(Mina Ianovici)

Ada Doamne primavara!

Mântuitorul a pregătit în cele mai mici detalii cadrul de o solemnitate excepțională, pentru 

desfășurarea părtășiei la Cină, astfel încât ucenicilor (și nouă astăzi), să le fie clar faptul că aceasta 

nu va fi o masă pascală obișnuită, ci una în cadrul căreia se va întâmpla ceva care va marca o nouă 

etapă în revelarea slavei lui Dumnezeu - inaugurarea Noului Legământ.

II. Instituirea Cine Domnului - inaugurarea Noului Legământ 

Trecerea de la Vechiul Legământ la Noul Legământ s-a făcut în mod dramatic, prin jertfa 

Domnului Isus și învierea Lui. Învierea Domnului Isus semnifică inaugurarea Noului Legământ, 

adică o nouă relație cu Dumnezeu, care pune accentul pe prioritatea a ceea ce face Dumnezeu 

pentru om. Isus dă o nouă semnificație pâinii nedospite și vinului folosit în acest context. Moartea 

Lui nu reprezintă un final tragic ci este urmată de viață și este premisa revărsării multor 

binecuvântări în viața ucenicilor. 

3. Cadrul și detaliile
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