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Iubeºte Casa Domnului!
Luni, 17 Martie
Citirea: Geneza 40-43
Timp de rugăciune, de la ora 18.

Marţi, 18 Martie
Citirea: 1 Samuel 1-5
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 19 Martie
Citirea: Psalmii 33-35
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Joi, 20 Martie
Citirea: Iov 23-24
Timp de rugăciune, de la ora 18.

Vineri, 21 Martie
Citirea: Isaia 62-66
Întâlnirea liceenilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 22 Martie
Citirea: Marcu 3-4

Duminică, 23 Martie
Citirea: 1 Corinteni 7-8
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Sorin Tămaş
şi Teodor Bulzan

Azi, 16 Martie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian, Florian Prodea
şi predică Ioan Szasz

1 Corinteni 8:2

Versetul sãptãmânii:

Dacă crede cineva
că ştie ceva, încă
n-a cunoscut
cum trebuie să
cunoască.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui*i.
• Proclamă Evanghelia.
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• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

IUDA ªI TAMAR
Nu bine începe istoria lui Iosif, în Geneza, că povestirea este întreruptă de câteva
experienţe, aparent banale, pe care le are Iuda care se separase de fraţii săi, își luase
de soţie o femeie străină, cannanită, adică din popoarele pe care ei trebuiau să le
distrugă și își întemeiase o familie cu aceasta. Și dintr-o dată accentul povestirii se
mută de pe Iuda și copiii săi pe nora sa, Tamar, desigur tot o femeie dintre canaaniţi.
Ce este atât de deosebit la această femeie încât naratorul să întrerupă firul unei
povestiri nu doar frumoasă, palpitantă dar și importantă în genealogia lui Israel. Da,
exact de genealogie este vorba și în episodul cu Tamar. Nu știu, nu avem explicaţie, cum
se face că această femeie parcă are un simţ în plus, știe ceva mai mult decât alţii sau,
pur și simplu știe să fie credincioasă în lucrurile mici, știe să respecte niște norme de
conduită ale vremii în care trăiește, am putea spune, mai simplu: norme de bun simţ.
Ar fi putut pleca fără să se uite în urma ei, după ce i-au făcut fii lui Iuda și chiar Iuda
însuși. Este ca și cum, această femeie, parcă se înghesuie prin ușa din dos pentru a
intra și a face parte dintr-o genealogie, nu doar a lui Iuda, ci din genealogia lui Isus.
Doar Rut, a mai procedat în acest mod insistent. Două femei, ca să menţionez doar pe
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cele despre care am citit săptămâna aceasta, care s-au încăpăţânat să se strecoare,
insistent, pe furiș, în spiţa de neam a Domnului Isus.
Au fost acceptate, ca dovadă, încă de atunci, că Domnul primește pe oricine. Aceste
femei au priceput ceva ce mulţi oameni, astăzi nu înţeleg. Anume că e vorba de
apartenenţă, de identitate schimbată, de înfiere.
Prin jertfa lui Isus am fost înfiaţi, am primit o identitate nouă, iar ca neamuri, ca
străini, am fost adoptaţi într-o nouă spiţă de neam, aceea a lui Isus.
Este datoria noastră să nu tăcem, ci să spunem și altora. Mai e loc și pentru alţii,
este loc pentru toţi,… mai este loc!
Pe săptămâna viitoare.

Spicuiri de la întâlnirea bărbaţilor
Invitat Petrică Lascău

Anunţuri
T E IN VITÃM S Ã T E IM P LIC I
în proie ctul social

O m a s ã p e z i!

D O N E AZÃ 2 5 d e l e i şi d a i d e
m â n c a re une i pe rsoane în
ne voi, tim p d e o s ãp tãm â n ã.
F olosiþi plicul de cole ctã
pe ntru ace ste donaþii.
„S ã dãm hranã ce lui flãm ând”!

ÎN T ÂLN IR ILE D E
R U G ÃC IU N E continuã în
fie care se arã de la ora 1 8 00 şi
M ie rcure a şi de la ora 6 3 0
dim ine aţa.
H aide ţi sã C ÃU TAM
ÎM P R E U N Ã FAŢ A
D O M N U LU I Ş I
C ÃLÃU ZIR E A LU I pe ntru
noul an, pe ntru bise ricã şi ce
aşte aptã E l sã face m pe ntru
oraş şi naţiune .

Cele mai mari ispite ale bărbaţilor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ispita de a fi Macho
Ispita poftei sexuale
Ispita infidelităţii
Ispita puterii
Ispita banilor
Ispita perfecţionismului

Bărbăţia creştină

1. Bărbatul creştin este liber să fie un lider-slujitor
2. Bărbatul creştin este liber să fie el însuşi (cum a fost creat de
Dumnezeu)
3. Bărbatul creştin este liber să interacţioneze cu alţii
4. Bărbatul creştin este liber să fie tandru
5. Bărbatul creştin este liber să ierte
6. Bărbatul creştin este liber să militeze pentru neprihănire
7. Bărbatul creştin este liber să fie interesat de lumea din jurul lui

Au încep pregãtirile pentru un nou botez în apã care va avea loc de
Sãrbãtoarea Învierii. Cei care s-au hotãrât pentru Domnul sunt aşteptaţi
sã se înscrie.

Ş i în ace st an vã invitãm sã d o n a ţi c e i 2 % din im pozitul pe ve nit
de ja platit statului, c ãtre C e n tru l C re ş tin B e ta n ia .
H aide ţi ca şi în ace st fe l sã sprijinim proie cte le bise ricii.
F orm ularul ne ce sar îl pute ţi gãsi la intrare .

Miercurea de la ora 1700, pastorul bisericii stã la dispoziţia oricui are
nevoie de consiliere spiritualã. Este şi un timp dedicat mãrturisirii
pãcatelor înţelegând porunca biblicã şi importanţa acesteia în viaţa
credinciosului.

