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apare sã ptãmânal

Luni, 13 Mai

Duminicã, 19 Mai

Citirea: Deuteronom 30, Isaia 2, Fapte 28
Întâlnirea femeilor, de la ora 18.

Citirea: Iosua 3-4, Isaia 9, 1 Tesaloniceni 5
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan

EDITORIAL,

Azi, 12 Mai

Cântarea cântărilor… multiplicată!

Marþi, 14 Mai
Citirea: Deuteronom 31, Isaia 3-4, Coloseni 1
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 15 Mai
Citirea: Deuteronom 32, Isaia 5, Coloseni 2
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Robert Pop şi Timotei Bulzan

Joi, 16 Mai

Coloseni 1:18

Citirea: Deut. 33-34, Isaia 6, Coloseni 3-4

Vineri, 17 Mai
Citirea: Iosua 1, Isaia 7, 1 Tesaloniceni 1-2
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbãtã, 18 Mai
Citirea: Iosua 2, Isaia 8, 1 Tesaloniceni 3-4

Versetul sãptãmânii:

El este Capul
trupului, al Bisericii.
El este Începutul,
Cel întâi născut
dintre cei morţi,
pentru ca în toate
lucrurile să aibă
întâietatea.

IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui,i.
• Proclamă Evanghelia.

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

Cartea Cântarea Cântărilor pe care am citit-o săptămâna
trecută este o fascinantă poveste de dragoste în care cei doi
iubi)i își răspund unul celuilalt întrecându-se în a găsi cele mai
fermecătore imagini pentru a-și descrie sentimentele pe care le
au unul fa)ă de altul. Se vede că mirele și mireasa sunt fermeca)i
unul de celălalt.
Însă, săptămâna aceasta am citit și alte scrisori de dragoste.
De fapt, întreaga Biblie este o scrisoare de dragoste scrisă de
Dumnezeu pentru fiecare dintre noi.
Am citit Deuteronom – o adevărată scrisoare de dragoste a lui
Moise pentru o nouă genera)ie pe care el o pregătește ca să intre
în ara Făgăduin)ei. Moise face aceasta cu mult altruism, știind
că el nu va intra în ea. Ce om adevărat a devenit acest Moise, ce
lider puternic care știe când să lase locul următoarei genera)ii pe
care nu o lasă, pur și simplu, ci investește în ea!
O altă scrisoare de dragoste este cartea Faptele apostolilor
citită și acesta în săptămâna trecută. Cum altfel s-ar putea numi

EDITORIAL,

continuare...

faptul că Domnul Isus – Cel Înăl)at, trimite Duhul Sfânt peste
biserică, aceasă realitate constituind baza existen)ei bisericii.
Sau câtă dragoste și pasiune pentru Cristos – Mirele,
demonstrează apostolul Pavel care, în ciuda opreliștilor, a
barierelor, a suferin)ei îndurate, continuă să ducă Evanghelia
până la marginile pământului cunoscute atunci. Toate acestea
nu sunt altceva decât fapte ale dragostei făcute din pasiune
pentru Mirele Cristos.
Faptele apostolilor este scrisoarea de dragoste pe care fiecare
dintre noi suntem chema)i să continuăm a o scrie!
Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem fiecare dintre noi
este: care e scrisoarea noastră de dragoste pentru Mirele
Cristos? Unde se vede pasiunea noastră pentru El?
Dacă te-ai gândit de ce se află Cântarea Cântărilor în Biblie, cu
siguran)ă că parte a răspunsului este și acesta: pentru a provoca
pasiunea noastră pentru Mire!
Pe săptămâna viitoare!

Evenimente speciale
Azi, 12 Mai au loc două căsătorii în biserică:

Florin Gârdan cu Delia Monenciu
și

Emanuel Gug cu Mãdãlina Marc
Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familiile nou formate.

CITATE…

Unde ţi-i inima, acolo ţi-e şi gândul. Unde ţi-e gândul,
acolo ţi-e şi capul.

Reacţia pe care biserica nu ar trebui să o producă în
comunitatea ei este indiferenţa.

Cere-I lui Dumnezeu să binecuvânteze munca ta, dar
nu-I cere S-o facă El în locul tău.

Anun'uri

• TE INVITĂM SĂ TE IMPLICI în proiectul social O masă pe zi!
DONEAZĂ 25 de lei şi dai de mâncare unei persoane în nevoi, timp
de o săptămână. Folosi,i plicul de colectă pentru aceste dona,ii. „Să
dăm hrană celui flămând”!

• Miercurea, de la ora 17, pentru cei care au nevoie de consiliere sau
doresc să mărturisească păcate, pastorul bisericii vă stă la dispozi,ie.

• Suntem interesa'i și ne pasă de cei care trec prin situa'ii dificile:
suferin,ă fizică sau emo,ională, diferite nevoi... Vă rugăm, dacă
sunte,i dvs. sau cunoaște,i astfel de persoane, să ne comunica,i
acest lucru fie personal (la unul dintre păstori), la telefonul bisericii
0359-405030 sau pe email betaniaoradea@gmail.com.

Întâlnirea femeilor - Luni, 13 Mai

Pe toate surorile tinere și mai pu,in tinere le invităm
Luni, de la ora 1800 la o întâlnire specială unde împreună
vom face pași spre destin.

„Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte
încrederea. Când străbat aceştia valea plângerii, o prefac într-un loc
plin de izvoare, şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări”
(Psalmul 84:5,6)… și se înfă,ișează înaintea lui Dumnezeu în Sion,
aceștia sunt oamenii care umblă în destin
și fac lucrări mari cu Dumnezeu.

