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Casa lui Dumnezeu.
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  muncite” (Iosua  14:6-15) 

MARTI

18:00 - 19:30 Serviciu divin:

19:00 - 20:30 Întâlnire de tineret:

  Cor, cor clopoței
  Mesaj: VIOREL ȚUȚ

  (Luca 24:13-41)

  “Față în față cu eternitatea”
  (Iuda 20:25)

  Închinare
  Mesaj: ALEXANDRU NEAGOE

  speranță și bucurie”

  ”Caleb, adeptul victoriilor   

  Închinare

  

JOI    

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

  Mesaj: EMANUEL DEJEU

11:00-12:30 Serviciu divin:
  Închinare, orchestră

10:00-10:50 Studiu biblic:

  “Depresia” (1 Împărați 19)

  Mesaj: PETRU BULICA
  “De la deznădejde și spaimă, la

DUMINICĂ 

Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini astfel 

Legea lui Hristos.

Galateni 6:2

Salutul bisericii pentru 2021

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

PENTRU PACEA

IERUSALIMULUI!
Psalmul 122:6

Pentru fratele pastor Alexandru Neagoe care 
în această dimineață va predica în cadrul unui 
botez nou testamentar, la Biserica Baptistă 
“Speranța” din Reșița.

Pentru cei bolnavi.  Ne rugăm pentru:

-tratament și intervenții medicale adecvate

-cei din jur (familie, personal medical)

- vindecare și recuperare deplină

Pentru lucrările Conferinței Naționale a 
Cultului Creștin Baptist din România, care va 
avea loc în 21 mai, la Biserica Baptistă 
“Emanuel” din Oradea. 

-întărirea credinței și o bună mărturie Yando Ali

Roșu Sofia

Sohorianu Dumitru

Ieneșesc Alex

Hudulin Adrian

Oprea Silviu

Moisa Viorica

Neagoe Elena

Munteanu Eugen

Nistor Olimpia

Oprea Simona

Micloșoni Letiția

Pele Aurelia

Popa Dorina

Păunescu Ioana

Popa Ioan

Popiți Lazăr

Căldăraru Marinela

Cuțaru Raluca

Drăgan Paul

La multi ani!,

Ședință comitet prezbiteri & diaconi: 

luni, 17 mai, ora 19:00.

Redirecționați 3,5 % din impozit. Ultima 

zi de depunere a declarației 230 este ❷⓿ 

mai. Formularul se găsește la biserică și pe 

www.betel.ro. Vă mulțumim!

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 se desfășoară în fiecare duminică, la ora 

10:00, în sala de protocol a bisericii. Înscrieri, 

la pastorii bisericii.



STUDIU BIBLIC 16 mai

DEPRESIA - Profetul Ilie
Text biblic: 1 Împărați 19

Ilie stătea pe Muntele Carmel coborând foc din cer, iar apoi, după ce s-a rugat de șapte ori, a coborât 

apă din cer. Părea că Ilie avea cheile cerului, cheile focului și ale apei. Omul care a fost hrănit de 

corbi la pârâul Cherit, care a înmulțit untdelemnul și făina în casa văduvei din Sarepta, primul 

bărbat din Biblie care a înviat pe cineva din morți, cel care parcă nu cunoștea ce înseamnă 

timiditate sau slăbiciune umană, bărbatul de foc, omul care a șocat întreaga lui generație prin 

modul de a fi, era acum la pământ - deprimat, trist, înfrânt și descurajat. Ilie curajosul a intrat în 

depresie! Dar ce este depresia? Specialiștii descriu depresia astfel: „Elementul principal al depresiei 

este dispoziția tristă prezentă în cea mai mare parte a timpului. Persoana care suferă de depresie se 

simte tristă, disperată, descurajată, lipsită de putere și fără nici o perspectivă. Depresia se mai 

poate manifesta și printr-o diminuare marcată a interesului sau plăcerii pentru toate sau aproape 

toate activitățile. Toate domeniile de activitate pot fi afectate. Persoanele afectate se retrag social și 

neglijează din ce în ce mai mult activitățile obișnuite care anterior erau considerate plăcute.”

Cauzele depresiei:

Chiar și cei mai buni oameni ai lui Dumnezeu au uneori impresia că situația în care au 

ajuns este fără scăpare. Deznădejdea credinciosului însă, poate deveni punctul lui de 

întâlnire cu Dumnezeu. 

1. Depresia apare atunci când așteptările nu ne sunt împlinite

2. Depresia apare pe un fond de oboseală fizică și psihică

4. Depresia apare atunci când credinciosul vede problemele sale mai mari decât pe Dumnezeu 

Cum vindecă Dumnezeu descurajarea?

1. Dumnezeu îl lasă să doarmă (v.5a)

4. Dumnezeu îi dă vești bune și îi dă de lucru

2. Dumnezeu i-a dat hrană și apă (vs.5–7). 

3. Dumnezeu îi permite lui Ilie să se plângă (v.10). 

4. Când te încrezi pe deplin în Domnul în situații limită, uneori nu trebuie să faci nimic şi vezi izbăvirea.

3. Nu-L batjocori pe Dumnezeu şi nu te îngâmfa înaintea Lui, fiindcă Dumnezeu nu se lasă batjocorit, 

iar mândria merge înaintea pieirii.

5. Fii un om după inima lui Dumnezeu şi generații întregi după tine vor beneficia de binecuvântarea lui 

Dumnezeu grație credincioșiei tale.

2. Când situațiile din viața ta sunt peste puterile tale, du-te la Dumnezeu cu SCRISOAREA TA şi El va 

interveni.

- toți împărații ce au succedat la tron în împărăția lui Iuda au fost comparați cu David, numit în Biblie 

"om după inima lui Dumnezeu";

- Ezechia a fost un reformator spiritual deoarece tatăl său, împăratul Ahaz, a fost un idolatru care a 

sfidat poruncile lui Dumnezeu şi a dus poporul în idolatrie;

 În acest context atacă asirienii Ierusalimul și în auzul tuturor evreilor aflați pe zidurile cetății 

îl ponegreşte pe Ezechia şi Îl batjocorește pe Dumnezeu, spunându-le că niciun dumnezeu al 

popoarelor învecinate nu a putut să le scape din mâna lor, aşa că să nu se amăgească că Dumnezeul lor îi 

va scăpa. Dumnezeu intervine pentru prima dată și trimite o veste la împăratul Asiriei, cum că 

împăratul Etiopiei a pornit război împotriva lui. Astfel, se vede nevoit să se întoarcă acasă, dar mai 

înainte trimite o scrisoare de amenințare lui Ezechia. Aici este punctul culminant al istorisirii (drag 

mie): Ezechia ia scrisoarea, se suie la Casa Domnului, o ÎNTINDE înaintea Domnului şi se roagă. De 

parcă Domnul nu ştia ce scrie în ea!?

 Ce învățăminte putem trage din această istorisire?

1. Chiar dacă ești credincios Domnului, ca Ezechia, necazul nu te va ocoli.

Adela Kobor

- în vremea aceea, imperiul asirian era foarte puternic și cucerise Egiptul, Babilonul si toată zona 

Mesopotamiei, doar Ierusalimul nu. 

- după ruperea în două a poporului evreu pe la anul 930 î.H. (din pricina închinării la idoli a împăratului 

Solomon) Dumnezeu a promis că se va îngirji ca împărăția de sud, Iuda, cu capitala la Ierusalim, să aibă 

mereu un urmaş pe scaunul de domnie, datorită credincioşiei unui om: împăratul David;

 Dumnezeu îi ascultă rugăciunea și intervine a doua oară prin Îngerul Domnului care ucide 

180.000 asirieni în tabăra lor, noaptea (nu pe câmpul de luptă).După rugăciunea lui Ezechia, iată ce 

rostește Domnul împotriva împăratului Asiriei prin prorocul Isaia:"Dar știu când stai jos, când ieși și 

când intri și când ești furios împotriva Mea. Pentru că ești furios împotriva Mea și pentru că trufia ta a 

ajuns până la urechile Mele, de aceea voi pune belciugul Meu în nările tale și zăbala Mea, între buzele 

tale și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit." (2 Împ.19:27-28) Așa s-a şi întâmplat și mai 

mult de atât, ironia face că atunci când se închina în casa dumnezeului său fals, a fost ucis cu sabia de fiii 

săi. Şi iată decizia legată de atacul Ierusalimului:"De aceea, așa vorbește Domnul asupra împăratului 

Asiriei: Nu va intra în cetatea aceasta, nici nu va arunca săgeţi în ea, nu va sta înaintea ei cu scuturi și nu 

va ridica întărituri de șanţuri împotriva ei. Se va întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în 

cetatea aceasta, zice Domnul. Căci Eu voi ocroti cetatea aceasta ca s-o mântuiesc, din pricina Mea și din 

pricina robului Meu David." (2 Împ.19:32-34)

- Ezechia, al 12-lea împărat de la dezbinare, este singurul împărat despre care se scrie că a făcut ce este 

plăcut înaintea Domnului, ÎNTOCMAI cum făcuse David;

 Una din povestirile mele preferate din Biblie este cea legată de năvălirea împăratului Asiriei la 

Ierusalim în vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Acțiunea se petrece în anul 701 î.H. iar contextul 

este următorul:

SCRISOAREA
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