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2Cor. 1:1-11
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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Oraşele Lumii
-

Ca Isus Hristos să intre în mod triumfător în oraşe şi cetăţi care sunt
cunoscute ca fiind fortăreţe ale răului
Ca El să pătrundă în inima oamenilor şi să-i schimbe
Ca mulţi din aceste oraşe să îl cunoască pe Hristos ca Eliberatorul,
Răscumpărătorul şi Regele veşnic

Gânduri duhovniceşti
”Rugăciunea este unitatea de măsură a dragostei”
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
16:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

”Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte”
(Matei 21:9)

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Bogdan Ionesco (Ploiești)
Prezentarea video a unei ţări (oraș) pentru care Biserica se va ruga.

”Nu ne este de nici un folos să ascultăm învăţăturile sfinte, dacă nu le trăim”
” Suferi de pe urma nedreptăţii unui om rău? Iartă-l, ca să nu fiţi astfel doi
oameni răi!”
” Dumnezeu este asemenea unui cerc ale cărui margini nu sunt nicăieri, iar al
cărui centru este pretutindeni”
“Învaţă să îţi scrii durerile pe nisip şi bucuriile pe stâncă.”

SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Predică: Onisim Botezatu (Arad)

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Arată-Ţi bunătatea Ta cea minunată, Tu, care scapi pe cei ce caută
adăpost, şi-i izbăveşti de potrivnicii lor, prin dreapta Ta!.”
(Psalmul 17:7)

”Fericirea e să ştii să îţi doreşti ceea ce ai deja”

ÎNSEMNĂTATEA INTRĂRII LUI ISUS ÎN IERUSALIM
Mat.21:1-17 ; Luca 19:29-40
Prin venirea la Ierusalim, si evenimentele care au avut loc în acesta zi,
Domnul Isus a transmis un mesaj deosebit pentru neamul lui Israel si pentru
întrega lume.
I. PRIN INTRAREA ÎN IERUSALIM, DOMNUL ISUS ÎSI DESCOPERA
PUBLIC IDENTITATEA SA
Identitatea Sa ca Mesia este descoperita:
1. prin locul dinspre care venea Domnul Isus - Mat.21:1

Pentru israeliti venirea lui Mesia este strîns legata de muntele
Maslinilor!
2. prin însemnele profetice care îl evidentiau – Zah.9:9
Mat 21:2; Luca 19:30 Marcu 11:2, Ioan 12 :14.
3. prin strigatul multimii - Mat 21:9
„Osana Fiul lui David ! Binecuvîntat este Cel ce vine în Numele
Domnului! Osana în cerurile prea înalte!”
II. PRIN INTRAREA ÎN IERUSALIM, DOMNUL ISUS ÎSI
DESCOPERA PUBLIC MISIUNEA SA
Urmarind evenimentele petrecute în aceasta zi putem întelege ca :
1. El a venit sa domneasca
Felul în care a fost primit Domnul Isus la Intrarea în Ierusalim,
aminteste de procesiunea de încoronare a unui împarat. El a fost
înconjurat de multimea care si-a asternut hainele pe drum ca semn al
supunerii. În Israel acesta era un sem al recunoasterii autoritatii si-a
stapînirii.
La intrarea în Ierusalim Domul Isus a fost recunoscut a fi “Împaratul”
care a venit sa-si întemeieze o Împaratie.
2. El a venit sa moara
Desi este ” Regele “, Domnul Isus n-a mers sa ocupe tronul lui Israel ,
pentru ca slujirea Sa în acea vreme ,era cea de Mare Preot. Ca Mere
Preot a mers la Templu nu ca sa faca o slujba rituala, ci ca sa dea
Templului adevarata semificatie : cea de ” Casa de rugaciune “! Loc al
prezentei si al partasiei cu Dumnezeu.
Mat 21 :12-13; Mat 16 :21
3. El a venit sa slujeasca
Domnul Isus n-a fost preocupat de Sine. El a fost gata sa slujeasca
avîndu-i în atentie pe altii:

-

Domnul Isus protejeaza pe ucenici: Cînd fariseii i-au zis:
“Învatatorule, cearta-Ti ucenicii!” El este acela care le
raspunde :”Va spun ca daca vor tacea ei, pietrele vor striga”
Luca 19:40
- Domnul Isus apara pe copii . Cînd preotii cei mai de seama sau umplut de mînie la auzul mesajului cîntarilor copiilor,
Domnul Isus îi confrunta spunînd: Oare n-ati citit niciodata
cuvintele acestea: Tu ai scos laude di gura pruncilor si din gura
celor ce sug? ” Mat.21:16-17
- El a vindecat pe orbi si schiopi în templu. Mat.21:14.
La El gasim mila si îndurare si în ultimul ceas, pentru ca a venit sa fie
raspunsul lui Dumnezeu pentru nevoile noastre
III.
PRIN INTRAREA ÎN IERUSALIM, DOMNUL ISUS ÎSI
DESCOPERA PUBLIC CARACTERUL SAU
De la întrupare, în timpul copilariei si-a slujirii publice, în orice împrejurare,
Domnul Isus a stralucit prin caracterul Sau.
El este un model pentru noi în toate aspectele vietii. Si în ziua intrarii în
Ierusalim, Domnul Isus ne-a lasat un exemplu. Într-o zi a bucuriei, cînd era
aclamat si ovationat de multime, nu este revolutionar, razbunator sau plin de
mîndrie. El vine la Ierusalim asa cum l-a anuntat profetul Zaharia: neprihanit,
biruitor si smerit! Zah 9:9.
Ce frumos exemplu! În contrast cu natiunea lui Israel si felul de viata al
preotilor, carturarilor si-al fariseilor, viata Lui straluceste precum soarele
printre nori. De aceea merita sa fie modelul vietii noastre.
Pe cine ai ca model? Î ce masura te asemeni cu Domnul Isus? Pentru cei mai
multi, testul cel mai greu este atunci cînd sunt înaltati! Pe pozitii înalte ale
treptelor ierarhiei sociale, multi au rau de înaltime. Domnul Isus a ramas
smerit si este Mare prin smerenia Sa.
Sarbatorim înca odata amintirea Intrarii Domnului Isus în Ierusalim . Ce va
însemna aceasta zi pentru tine? Acest eveniment n-a fost la întîmplare, ci are o
semnificatie deosebita:.
Venind la Ierusalim Domnul Isus a dorit ca toti sa cunoasca ca El este Mesia,
si îsi îplineste slujba pîna la capat, fiind un exemplu în toate împrejurarile si
aspectele vietii.
Ca sa fie cu adevarat sarbatoare si în viata ta: crede cu tarie ca El este
Trimisul Lui Dumnezeu, accepta-L ca Domn al vietii tale si traieste asemenea
Lui

