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Luni, 1 Aprilie

Duminicã, 7 Aprilie

Citirea: Numeri 15, Proverbe 11, Luca 24
Întâlnirea surorilor de la ora 18.

Citirea: Numeri 24-25, Proverbe 17, Efeseni 5-6
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Teodor Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului!

EDITORIAL,

Azi, 31 Martie

Fii supus(ă)!

Marþi, 2 Aprilie
Citirea: Numeri 16, Proverbe 12, Galateni 1-2
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 3 Aprilie
Citirea: Num. 17-18, Proverbe 13, Galateni 3-4
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: Adi Strete şi Florian Prodea

Joi, 4 Aprilie

Versetul sãptãmânii:

Citirea: Numeri 19, Proverbe 14, Galateni 5-6

Vineri, 5 Aprilie
Citirea: Numeri 20-21, Proverbe 15, Efeseni 1-2

Sâmbãtã, 6 Aprilie
Citirea: Num. 22-23, Proverbe 16, Efeseni 3-4

Proverbe 14:8

Înţelepciunea
omului chibzuit îl
face să vadă pe ce
cale să meargă,
dar nebunia celor
nesocotiţi îi înşală
pe ei înşişi.

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

Anul XXI
Nr. 13 / 31 martie 2013
apare sã ptãmânal

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

Una din cauzele (și poate cea mai mare) care au creat probleme
lui Moise în ducerea poporului din Egipt în ara promisă a fost cu
siguran+ă neascultarea, mai exact refuzul lor de a se supune lui
Moise, respectiv lui Dumnezeu.
Aceeași problemă persistă și astăzi și face ravagii chiar mai
mari, inclusiv în rândul creștinilor, chiar și a celor născu+i din nou.
Sistemul lumii în care am crescut ne spune că suntem nimic, ca
atare trebuie să luptăm, să demonstrăm, să mergem înainte, să
urcăm pe scara socială. Dimpotrivă, Biblia ne spune că suntem
cineva, odată ce ne-am întors la Domnul, am fost născu+i din nou,
suntem copii ai lui Dumnezeu așa că, ni se spune să ne supunem
Lui. Apostolul Petru, după ce ne definește identitatea de semin+ie
aleasă, neam sfânt, preo+ie împărătească, după ce ne arată scopul,
acela de a proclama măre+ia lui Dumnezeu, Cel care ne-a chemat
din întunerec la lumină, care ne-a schimbat identitatea! (1 Petru
2:9, 10). Numai după aceea ne spune Petru (v. 13) să ne supunem,
pentru Domnul, vorbind în continuare despre aceasta.

EDITORIAL,

continuare...

Supunerea nu este un cuvânt depășit; este un cuvânt eliberator.
Noi to+i suntem sub autoritatea protectoare a lui Dumnezeu și
suntem liberi atât timp cât o căutăm supunându-ne autorită+ilor
de peste noi. Trăirea sub autoritate înseamnă protec+ie și
libertate. Iar, a trăi în această libertate înseamnă oportunită+i de a
fi ceea Dumnezeu te-a creat să fii.
Oamenii nesupuși, cei care nu fac ceea ce li se spune să facă și
oamenii care nu fac nimic până ce li se spune, sunt cele două
categorii de oameni care nu-și vor împlini scopul vie+ii lor. Nu
aștepta să +i se spună, să fii mereu împins de la spate. Ceea ce ai
libertate să faci, preia ini+iativa, în supunere. Tu po+i aduce
lumină într-o lume întunecată dacă-L lași pe Cristos să lumineze
prin tine. Pentru aceasta nu ai nevoie de o pozi+ie mai înaltă!
Înflorește acolo unde ești plantat! Folosește oportunită+ile pe care
le ai, nu aștepta altele mai mari! Cineva din sfera ta de influen+ă
are nevoie disperată de ceea ce Dumnezeu poate face prin tine!
În final, roagă-te: Doamne, iartă-mă de rebeliunea mea și
înva+ă-mă să fiu supus și respectuos fa+ă de cei care sunt autorită+i
peste mine! Amin.
(prelucrare după Neil Andersson)

Anun& întâlnirea surorilor
Dragi surori mari şi mici!

Vă anunţăm că Luni, 1 Aprilie va avea loc Întâlnirea lunară a
surorilor din Biserica Betania, de la ora 18
Tema întâlnirii: RĂBDAREA ªI ÎNDELUNGA RĂBDARE

De ce credem că e important să vorbim despre această temă în
zilele de azi când suntem tot mai tentate să „ne pierdem
răbdarea”???
Veniþi să aflăm împreună răspunsul la această întrebare!
Vă aşteptăm cu NERĂBDARE!

CITATE…

A da cu plăcere valorează mai mult decât ceea ce dai.

Să nu faci nimic e tare greu. Nu ştii când ai terminat.

Cele mai frumoase lucruri li se întâmplă celor care ştiu să
aştepte.

Un vapor este în siguranţă în port, dar vapoarele nu sunt
făcute ca să zacă în porturi.

Nu-ţi căuta fericirea în curtea altuia, pentru că ea se
ascunde întotdeauna în casa ta.

Orice obstacol are în el şi bucuria omului care-l va depăşi.

Cel mai preţios timp este acela care ţi-a mai rămas de trăit.

Nimic nu este mai înspăimântător ca ignoranţa activă.

Frumuseţea este însemnul lui Dumnezeu pe creaţie.

Anun&uri

• Continuă înscrierile pentru un nou botez în apă care va avea loc în
biserica noastră în luna Mai. Toţi cei care nu aţi făcut încă acest pas, de a
mărturisi în apa botezului schimbarea care a produs-o Cristos în inimile
voastre sunteţi aşteptaţi să faceţi aceasta făcând primul pas şi anume
acela de a vă înscrie la cursul de pregătire premergător botezului.

• 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”!
• Vă încurajăm să completaţi formularul de donaţie a 2% din impozitul
pe salar deja plătit pe anul 2012. Donaţiile făcute astfel către CCB,
vor susţine proiectele bisericii.

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

