Anunturi
,
Colectă Africa - la sfârșitul serviciului divin
din această dimineață.
Binecuvântări copii - 9 mai, ora 11:00.
Întâlnirea de rugăciune și părtășie a
bărbaților - luni, 10 mai, ora 19.
Întâlnirile de tineret se vor relua din 11 mai,
de la ora 19:00.

RUGĂCIUNE
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.

Curs de cateheză. Cei care au hotărât să Îl
mărturisească pe Domnul Isus în apa
botezului, precum și cei care doresc să
cunoască mai multe despre credința
creștină, sunt invitați la cursul de cateheză
care are loc în fiecare duminică, de la ora
10:00. Înscrieri, la pastorii bisericii.

REDIRECTIONATI
,
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Motive de

Casa lui Dumnezeu.
O casã pentru inima ta!
Buletin duminical AN XXII Nr. 17|25.04.2021

La multi, ani!

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

Hristos inviat!

Alexandroni Samuel

Ocai Lidia

Catrinoiu Liviu

Olariu Victor

Jula Gheorghe

Pashka Liudmyla

Kendrela Elena

Pop Marin

DUMINICĂ

Luca Elena

Popa David

10:00-12:00

Lupu Iosif

Roman Alexandru

Mihăiescu Octavian

Vranianțu Elena

Serviciu divin:
Cor, cor bărbătesc
Colectă pentru Africa
Mesaj: ALEXANDRU NEAGOE
“Învierea lui Hristos - o sărbătoare
personală” (Ioan 20:1-18)

18:00 - 19:30

Serviciu divin:
Cor, cor clopoței
Mesaj: PETRU BULICA
“Cristologie prin prisma Învierii”
(Romani 6:3-10)

Motrescu Elisabeta

din impozit
Dacă doriți să redirecționați 3,5% din
impozitul pe venit, bisericii noastre,
vă rugăm să completaţi declarația 230
și s-o predați la biserică, până la data
de 20 mai. Formularul se găsește la biserică
precum și pe site-ul bisericii, www.betel.ro.
Vă mulțumim!

Salutul bisericii pentru 2021
Purtaţi-vă sarcinile unii altora,
şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos.
Galateni 6:2
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JOI
19:00 - 20:30

Serviciu divin:
Închinare
Mesaj: DANIEL FAUR
“Învierea - nădejdea celor credincioși”
(1 Corinteni 15)

www.betel.ro
betelbaptist@gmail.com
Biserica Betel
Biserica Baptista Nr. 1 Betel
Marti mergem la Betel
Lantul de rugaciune Betel
tineretbetel

STUDIU BIBLIC

2 mai

BUCURIA ÎNVIERII
(Sărbătoarea Învierii Domnului)
Text biblic: Matei 28:1–20

Învierea lui Isus Hristos din morți a fost și este unprilej d e imensă bucurie pentru toți urmașii Lui.
Această bucurie aduce o transformare radicală și profundă în viața celor ce-L iubesc pe Domnul.
Toate cele patru Evanghelii ale Noului Testament scot în evidență personalitatea minunată a lui
Isus, cât și minunata lucrare mesianică, dumnezeiască, pe care El a făcut-o pe pământ. Tot ceea ce
El a făcut și a spus (inclusiv moartea Lui pe cruce) a fost o desăvârșită împlinire a cuvântului lui
Dumnezeu revelat prin Legea și prin proorocii Vechiului Testament. El a demonstrat că a fost
cuvântul întrupat al lui Dumnezeu (Ioan 1:14). Ucenicii Lui, cei care L-au urmat în toată perioada
lucrării Sale mesianice, au ajuns să-L iubească cu toată inima și și-au pus toată încrederea în El,
convinși că este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu (Matei 16:16).
A venit însă vremea să pătimească mult în Ierusalim, „din partea bătrânilor, din partea preoților
celor mai de seamă și din partea cărturarilor”. A ajuns în final să fie condamnat la moarte și să
moară în chinuri groaznice pe cruce, așa cum El a spus-o de mai multe ori (Matei 16:21; vezi și Matei
27). Dușmanii lui Isus au avut grijă ca, prin condamnarea Sa la moarte și prin tot ceea ce a presupus
moartea și chiar îngroparea Sa, El să fie văzut de întreaga societate iudaică ca unul lepădat de
Dumnezeu și de întregul popor. (vezi în special Matei 27:62–66). Prăbușirea, durerea și timorarea
ucenicilor Lui au ajuns să fie foarte mari.
Numai că Isus a înviat glorios din morți exact așa cum El a spus – a treia zi (Matei 16:21). Isus a înviat
în glorie și învierea Lui a călcat în picioare toate lucrările pe care Satan le-a făcut pentru a distruge
credința în sufletele ucenicilor Domnului. Bucuria pe care a adus-o învierea Lui în viața ucenicilor
a fost justificată de Biruința Domnului asupra păcatului, a morții și a iadului. Bucuria învierii lui
Isus Hristos este atât de puternică încât putem vorbi despre o naștere din nou în cei care cred în
Hristos.
Bucuria învierii lui Isus înlătură orice teamă în cei ce ce-L iubesc pe El (v.5)
Bucuria învierii lui Isus ne face parte de a-L întâlni și vedea oricând și oriunde (v.9)
Bucuria învierii lui Isus ne dă puterea să fim martorii Lui în toată lumea (vs.19–20)

“Eu sunt învierea și viața” - a zis Isus
(Ioan 11:25a)
Afară cântă păsărelele, se deschid florile de primăvară și crengile goale se îmbracă cu
frunze verzi. Noi urmărim știrile, restricțiile, numerele. Infectați, vindecați, decedați.
Îngrijorare, frică și doliu se amestecă în fiecare dintre zile. Totuși, în adâncul inimii tânjim după
vești bune, așteptăm vești mai bune. Pentru că în aceste zile ale pandemiei uităm atât de ușor că
ultimul cuvânt nu-l are boala, moartea, doliul. După Vinerea Mare a venit dimineața Învierii!
Hristos cel Înviat aduce și azi speranța unei vieți noi, speranța vieții veșnice. El și azi e
viu, și azi e Domn, El rămâne Același. Hristosul înviat vine la noi, se oprește lângă noi, ne atinge și
azi. Ne spune un cuvânt, cel pe care avem nevoie să-l auzim. Ne aduce pacea Lui, indiferent de
circumstanțele noastre. Poate nu răspunde la fiecare întrebare, poate nu rezolvă fiecare
problemă, dar El din nou ne deschide ochii să vedem. Din nou El ne face cunoscut cine este El.
Prezența Lui și azi înlătură frica. Încrederea în El nu lasă loc îngrijorării. Iar speranța vieții veșnice
cu El ne ridică dincolo de doliul și moartea de aici.
Azi ne amintim de învierea Lui. În ciuda pandemiei cel Înviat este lângă noi, lângă
fiecare dintre noi. Și El rămâne lângă noi. Puterea vieții va învinge din nou boala, frica, moartea.
Viața pe care El a plătit-o cu prețul morții Lui nu se termină pe acest pământ. Împreună cu El, cel
Înviat, și noi trăim: aici și apoi în veșnicie!

Adina Ogrăzeanu-Nagy

