Anunturi
,
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, în sala
de protocol. Înscrieri, la pastorii bisericii.
Învierea Domnului Isus aduce multă bucurie în
sufletele și familiile noastre. Într-o perioadă ca și
aceasta, Dumnezeu ne oferă șansa și privilegiul s[
aducem o bucurie în sufletul semenilor noștri,
contribuind la acțiunea “E mai ferice să dai”, la
încheierea serviciilor divine de astăzi.
Comitet. Ședință diaconi - luni, ora 18:00; Ședință
prezbiteri & diaconi - luni, ora 19:00.
Serviciul divin de Paște va începe la ora 10:00.
Colectă pentru Africa - duminică, 2 mai, la
sfârșitul serviciului divin de dimineață.
Binecuvântări copii - duminică, 9 mai, ora 11:00.
Întâlnirile de tineret se vor relua marți, 11 mai,
de la ora 19:00.

Motive de
RUGĂCIUNE
Pentru bisericile misiune și pentru fratele pastor
Ioan Bugnărug care în această dimineață va predica
la Biserica Baptistă din Chevereșu Mare.
Pentru fratele pastor Alexandru Neagoe care în
această după amiază va predica la Biserica Baptistă
“Emanuel”, în cadrul unui serviciu de botez.
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.
Pentru cei bolnavi. Ne rugăm pentru:
- vindecare și recuperare deplină
-tratament și intervenții medicale adecvate
-cei din jur (familie, personal medical)
-întărirea credinței și o bună mărturie

Deces. A trecut la Domnul sora Aurora Cismaru.
Dorim ca Dumnezeu să mângâie familia îndoliată.

REDIRECTIONATI
,

,

din impozit
Dacă doriți să redirecționați 3,5% din impozitul
pe venit, bisericii noastre, vă rugăm să completaţi
declarația 230și s-o predați la biserică până în
data de 20 mai. Formularul se găsește la biserică
precum și pe site-ul bisericii,www.betel.ro.
Vă mulțumim!
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Casa lui Dumnezeu.
O casã pentru inima ta!
DUMINICĂ
10:00-10:50
11:00-12:30

18:00 - 19:30

La multi, ani!
Babiceanu Constantin
Bandrabur Gheorghe
Bunzac Marta
Căprărescu Mihaela
Cornea Mărioara
Dronca Elena
Greucean Ioana
Iacoban Elena
Lup Alexandra

Manciu Maria
Marușca Estera
Mercea Daniel
Nicolici Szilvia
Petrescu Vasilica
Șerban Daciana
Sîrbu Adriana
Toma Petru
Turcan Lenuța
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Studiu biblic: PETRU BULICA
Întristarea Domnului
Serviciu divin de Florii:
Cor, grup închinare
Mesaj: ALEXANDRU NEAGOE
“Popularitatea, în lumina Floriilor”
( Matei 21:1-9)
Serviciu divin:
Corul copiilor
Mesaj: IOAN BUGNĂRUG
“Dreptul de a folosit nuiaua”
(Luca 19:41-20:8)

JOIA MARE
9:00 - 20:30

Serviciu divin:
Închinare, cor
Mesaj: PETRU BULICA
“Ziua dinaintea morții Domnului Isus”
(Matei 26:26-56)
Cina Domnului

VINEREA MARE
19:00 - 20:30

Serviciu divin:
Închinare, cor
Mesaj: IOAN BUGNĂRUG
“Crucea lui Hristos” (Marcu 15:21-28)

www.betel.ro
betelbaptist@gmail.com
Biserica Betel

Biserica Baptista Nr. 1 Betel
Marti mergem la Betel
Lantul de rugaciune Betel
tineretbetel

Salutul bisericii
pentru anul 2021
Purtaţi-vă sarcinile unii
altora, şi veţi împlini
astfel Legea lui Hristos.
Galateni 6:2

STUDIU BIBLIC

25 aprilie

ÎNTRISTAREA DOMNULUI
Text biblic: Luca 19:28–48, Zaharia 9:9

Ideea centrală: Evenimentele legate de intrarea Domnului Isus în Ierusalim au fost menite să deschidă mintea
ucenicilor și a tuturor oamenilor din poporul Domnului cu privire la mesianitatea lui Isus. Deoarece locuitorii
Ierusalimului nu L-au cunoscut pe Cel care a venit să aducă pacea cetății sfinte, Domnul Isus S-a întristat
profund, anunțând distrugerea ei.
Scopul lecției: Să căutăm să-L cunoaștem pe Cel care a intrat triumfal în Ierusalim și lucrarea pe care El a venit
să o facă.
1. Intrarea triumfală în cetate menită a deschide mintea în vederea înțelegerii (vs.28–40)
Intrarea Domnului Isus în cetatea Ierusalimului a produs o mare bucurie tuturor celor veniți la praznicul
Paștelor. A fost o intrare triumfală, rezervată numai împăraților. Din pricina renumelui lui Isus și a lucrărilor
Sale mesianice pe care le făcuse, Isus a fost întâmpinat ca un împărat mesianic (v.36), aclamat cu laude adresate
lui Dumnezeu pentru minunile pe care Isus le făcuse (v.37), cu invocarea binecuvântării lui Dumnezeu
conform afirmațiilor Scripturii (v.38; Ps. 118:26) și cu manifestări de bucurie exuberantă (vs.39, 40). Toate
aceste manifestări erau justificate, având în vedere lucrările minunate făcute de Isus în mijlocul poporului
iudeu (vezi v.40). Erau de fapt o recunoaștere că Dumnezeu lucrase prin Hristos Isus; că Mesia venise la poporul
Său (vezi Matei 1:21–23).
2. Plânsul Domnului pentru cetate: dovada că locuitorii cetății nu au înțeles evenimentul (vs.41–44)
Când Domnul Isus s-a apropiat de cetatea Ierusalimului (v.41) și a văzut-o, a plâns pentru ea. Motivul durerii
Domnului a fost tocmai acesta: locuitorii cetății nu au cunoscut nici în acea zi lucrurile care puteau să le dea
pacea! Acum, ele sunt ascunse de ochii lor. (v.42). Această neînțelegere din partea locuitorilor Ierusalimului,
această orbire spirituală în fața persoanei și lucrării mesianice a Domnului Isus, era lucrul cel mai grav pentru ei
și care atrăgea judecata năprasnică a lui Dumnezeu asupra cetății (vezi vs.43–44, distrugerea totală a
Ierusalimului).
3. Isus în cetate– evenimentele se precipită în direcția pătimirii Domnului Isus (vs.45–48)
Am putea spune că Domnul Isus nu a fost deloc „un bun politician”, în felul politicienilor de astăzi care vor să
convingă oamenii că merită să fie aleși în funcții publice. Cu siguranță Isus știa foarte bine „pulsul” societății. El
știa bine ostilitatea conducătorilor iudeilor față de persoana și lucrarea Lui (vezi vs. 47, 48). Ne întrebăm adesea
ca oameni, de ce Isus nu a făcut nici un efort de a încerca măcar să atragă bunăvoința acestor conducători
religioși? Răspunsul este că Domnul Isus a venit să facă voia lui Dumnezeu (Evrei 10:7–10), nu să-i satisfacă pe
oameni în dorințele lor firești. Astfel, Isus, nu numai că a stârnit ostilitatea conducătorilor religioși ai vremii
prin curățirea Templului (vezi vs.45, 46), dar tot ceea ce El a făcut în Templu și în Ierusalim în acele zile a
precipitat evenimentele legate de patimile și de condamnarea Lui la moarte; pentru că toate acestea „trebuiau”
să se întâmple (vezi Luca 24:44–47).

Osana!
Osana! Înălţat să fie

Osana! În podoabe sfinte

Acel ce vine ca-mpărat

Biserica s-a îmbrăcat,

Să-aducă noua-mpărăţie

Şi iese astăzi înainte,

Şi harul binecuvântat!

Slăvind pe Marele-mpărat!

Osana! Veşnic să răsune

Osana, Şilo din vecie!

Cântarea Mirelui preasfânt!

Să piară haina de război!

Din tobe, trâmbiţe şi strune

Cântaţi, cântaţi de bucurie:

Lăudaţi pe Domnul pe pământ!

Al Păcii Rege e-ntre noi!

Osana! Aduceţi-I slavă,
În dulci şi sfinte melodii,
Căci dintr-a cerului dumbravă
Cu noi azi cântă îngerii.

Valentin Popovici

