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Binecuvântare. În familia Amina și 
Cosmin Agafiței s-a născut Elias Cosmin. 
Serviciul de binecuvântare are loc în 
această dimineață la Biserica Baptistă din 
Satchinez. Fratele pastor Alex Neagoe 
participă din partea bisericii noastre.

Botez, 12 iunie, ora 10:00. Toți cei care vor 
să încheie legământ cu Dumnezeu cu 
această ocazie, precum și alții care doresc să 
cunoască mai multe despre credința 
creștină, sunt invitați la cursul de cateheză 
care se va relua pe data de 1 mai, ora 10:00.

Tabără. Biserica Betel organizează tabăra 
de vară pentru tineri și familii tinere, în 
perioada 8-13 august, la Brădățel. Costul 
taberei este de 525 lei/zona tineret și 600 
lei/zona familii. Locurile sunt limitate, 
confirmarea înscrierii făcându-se prin 
plata avansului de 100 lei, până la data de 1 
iunie 2022. Responsabil înscrieri, fratele 
Tibi Janai – tel 0747.501.740.

Transferuri & reprimiri. Cei care au 
depus cerere de transfer sau de reprimire în 
biserica noastră, sunt invitați luni, 18 
aprilie, ora 19:00, la o întâlnire cu frații din 
comitetul bisericii.

Serviciul divin de dimineață din 24 
aprilie (Paște) va începe la ora 10:00! 

Aceasta este ultima duminică în care mai 
puteți contribui pentru acțiunea “E mai 
ferice să dai” și lucrarea din Penitenciar.

Invitații. La standul de cărți găsiți invitații 
pentru serviciile de sărbători ale bisericii.

Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi: 
luni, 18 aprilie, ora 19.00. 

Motive de 
RUGACIUNE

Ne rugăm ca în vremea ce urmează, să fie 
sărbătoare în inima și-n casele tuturor 
membrilor Bisericii. Ne rugăm pentru 
harul de a fi pregătiți pentru purtarea crucii 
pe urmele Domnului Isus și de a ne bucura 
intens, în fiecare zi, de faptul că Isus a înviat 
din morți și este viu! Ne rugăm ca Vestea 
Bună a Învierii să fie primită și în inima 
acelora care sunt întristați și fără speranță.

UCRAINA
Ne rugăm ca Dumnezeu să ofere protecție și 
pace și să le dea gânduri înțelepte tuturor 
factorilor decizionali implicați. Ne rugăm 
ca poporul ucrainean să nu-și piardă 
curajul și speranța. Chemăm în continuare 
membrii bisericii la post și rugăciune iar cei 
care doresc, pot participa și la întâlnirile de 
rugăciune  ale bisericii ,  din timpul 
săptămânii. De asemenea, continuăm să 
adunăm ajutoare alimentare!

SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII

10:00-10:55 Studiu biblic

11:00-12:30 vinServiciu di  de Florii: 

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  Cor mixt

DUMINICĂ 

  Cum sărbătorim Floriile? 

  Intrarea înNoul Ierusalim 

  (Luca 19:28-46)

18:00 - 20:00  divinServiciu  de Florii:

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  Fanfară

19:00 - 20:30   Serviciu divin: 

  (Apocalipsa 21:1-7, 22-27)

  Cor mixt

19:00 - 21:00 Întâlnire de părtășie

JOIA MARE

  a tinerilor (demisol)

MARTI 

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  De la masa pascală

  la Cina Domnului

  Cina Domnului

VINEREA MARE

  (Luca 22:7-20)

  

  Fanfară

  Mesaj: Cătălin Covaci

19:00 - 20:30   Serviciu divin: 

  Vinerea împăcării

  (Romani 5:8-10)

Anderca Alina

Despău Icoana
Henz Diana

Benko Iosif

Crănicean Claudia
Covaci Sebastian

Dancea Lidia

Ciupe Andrada

Păcurar Maria

Săraru Andreea

Manciu Ioan

Racovicean Dorel

Icobescu Andreea
Icobescu Daniel Jr

Mariescu Giorgiana

Tâlvan Floare

BISERICA BAPTISTĂ BETEL
Casa lui Dumnezeu. O casă pentru inima ta.

Programul serviciilor divine în Săptămâna Patimilor
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Text: Matei 21:1–11, Matei 21:5

STUDIU BIBLIC 
1 7 a p r i l i e

Deseori, pe parcursul vieții Sale pământești, oamenii au cerut Domnului Isus semne și 

manifestări ale puterii Sale extraordinare. Chiar Satan a avut obrăznicia de a răstălmăci Scriptura 

și de a-I cere Domnului Isus să-Și manifeste slava prin acțiuni spectaculare. Însă Domnul Isus Își 

arată slava prin faptul că „S-a dezbrăcat de Sine Însuși și a luat chip de rob făcându-Se asemenea 

oamenilor” (Filipeni 2:5–11). Înțelegem că manifestarea slavei Domnului Isus este marcată de o 

simplitate transparentă și unitară în toate domeniile vieții Lui, tocmai pentru a-Și demonstra 

statutul de Dumnezeu, dar și de a fi ca unul dintre noi, având ca scop final lucrarea de 

răscumpărare a sufletelor noastre. Chiar dacă în pasajul de studiu nu apare cuvântul „simplitate”, 

această trăsătură a Domnului Isus este marcantă pentru existența Lui pământească. Simplitatea 

nu înseamnă simplism, ci este tocmai puterea de a te limita și de a trăi modest, sincer, natural, 

armonizând interiorul cu exteriorul. Disciplina creștină a simplității, așa cum o vom învăța de la 

Domnul Isus, nu este altceva decât o realitate interioară care se reflectă în exterior prin modul de 

viață al celui care o practică. Putem afirma cu certitudine pe baza a ceea ce Duhul Sfânt a lăsat pe 

paginile Scripturii că Domnul Isus a avut o copilărie și o tinerețe marcate de simplitate și 

modestie. El a avut origini pământești modeste, a dus o viață lipsită de confortul pe care mulți 

dintre noi îl avem astăzi și fără să posede proprietăți și bunuri pământești. Scriptura 

consemnează însă aspectele esențiale: „El creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut 

înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor”(Luca 2:52).

DISCIPLINA SIMPLITĂȚII

Ajutor pentru Ucraina
IBAN : Ro76 RZBR 0000 0600 2237 1687

Raiffeisen Bank Timisoara

Cont dedicat lucrării cu migranții

C OLEC TA RE  MAT ERI A LE - la  subsolu l  b ise r ic i i ! 

lista materialelor necesare - pe pagina de Facebook a bisericii sau pe siteLEC Ţ I A  I NT EGRA LĂ ,  ÎN  MA NUA LUL  DE  ST UDI U  BI BLI C .

 Mulțimea care sărbătorea arunca ramuri de finic pe drumul Lui. Unii și-au întins pe jos 

chiar și hainele lor înaintea Lui, în semn de respect. Căci pe El L-au așteptat, pe Mesia! Și tot orașul 

a răsunat de bucurie. Împăratul a venit călare pe un măgar. Dar entuziasmul nu a durat mult…

 Nici azi nu sunt mulți care rămân lângă Domnul. Care sunt cu El după duminica de 

Florii. Care joi seara nu Îl vând. Care și vineri rămân aproape de El. Totuși, sunt câțiva care nu-L 

părăsesc. Ei nu fug departe de El. Nu Îl tăgăduiesc. Nu Îi întorc spatele. Sunt aceia care au văzut în 

El pe Împăratul lor.

 Mulțimea de azi sărbătorește ținând în mână ramuri de salcie. Se îmbracă în straie de 

sărbătoare. Cântă în cor ”Osana!” Și ca ei și eu de multe ori mă mulțumesc doar să îmbrac haine de 

sărbătoare, bucurie exterioară, închinare de ochii lumii.

 El nu vine azi călare pe un măgar. El străbate străzile orașului nostru invizibil și din loc în 

loc se oprește trist. Unde sunt azi acele inimi care sunt gata nu doar să întindă înaintea Lui hainele 

lor ci să pună la dispoziția Lui toată viața lor? Nu doar cu înflăcărare de Florii, ci sincer. Nu doar 

pentru o zi, pentru ziua de sărbătoare, ci pentru fiecare zi? Nu din cauza altora sau doar cu alții 

împreună, ci în ciuda tuturor lucrurilor?

 E și Împăratul tău? 

Adina Ogrăzeanu-Nagy

 El umblă și azi printre noi. Ochii mei și azi Îl pot vedea pe El. Căci vine aproape de mine. 

Și când Îl recunosc ca pe Împăratul meu nu mai rămân același om. Îmi plec capul, genunchii și 

inima înaintea Lui. Doar El e Împăratul meu!

Împăratul vine!
“Iată că Împăratul tău vine la tine...” 

(Zaharia 9:9)
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