CRISTOS ESTE VIU! ÎNCHINÃ-TE LUI!
Luni, 6 Mai

Duminicã, 12 Mai

Citirea: Deut. 23, Cânt.cânt. 3, Fapte 16-17
BOTEZ ÎN APĂ
Vor sluji: Adi Strete şi predică Adi Totan.

Citirea: Deuteronom 29, Isaia 1, Fapte 27
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Robert Pop, Sorin Tãmaº
şi invitat Bryan Hay

Marþi, 7 Mai
Citirea: Deut. 24, Cânt.cânt. 4, Fapte 18-19
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 8 Mai
Citirea: Deuteronom 25, Cânt.cânt. 5, Fapte 20
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Joi, 9 Mai
Citirea: Deut. 26, Cânt.cânt. 6, Fapte 21-22

Vineri, 10 Mai
Citirea: Deut. 27, Cânt.cânt. 7, Fapte 23-24

Sâmbãtã, 11 Mai
Citirea: Deut. 28, Cânt.cânt. 8, Fapte 25-26

Azi, 5 Mai
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Echipele unite şi Florian Prodea
Corul de copii va cânta!

Fapte 17:28

Versetul sãptãmânii:

Căci în El avem
viaţa, mişcarea şi
fiinţa, după cum au
zis şi unii din poeţii
voştri: „Suntem din
neamul Lui…”
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui0i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XXI
Nr. 18 / 5 mai 2013
apare sã ptãmânal

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

Mesajul Învierii: Minunat!

Nu doar că Învierea lui Cristos aduce speran+ă omului, fiind
garan+ia că și noi vom învia sau că, împreună cu moartea Lui,
Cristos ne-a câștigat o nouă identitate, am fost împăca+i cu Tatăl,
dar, există și alte motive pentru care mesajul Învierii este minunat:
E minunat pentru că Fiul suferin+ei – Robul Domnului, așa cum
îl vede Isaia, se întoarce acasă, la Tatăl! Ce „reunire” a trebuit să fie
aceea când Creatorul a spus Creatorului, „i-ai încheiat cu bine
misiunea . Bun venit acasă, Fiule!” Ce minunat și glorios să știi că
Mielul jertfit este încoronat cu Slavă și Cinste și I se înmânează
sceptrul Universului!
Este minunat și să-L auzi pe Isus zicând, „Îi vreau și pe al+ii să fie
cu Mine, Tată. Să împărtășească Slava Mea. Vreau ca bucuria Mea să
curgă ca un râu și să devină bucuria altora, iar aceasta să fie deplină
și pentru totdeauna.”
În Moartea Lui, Isus a spart lacătul mor+ii și a deschis o cale
pentru ca fiecare păcătos, care alege, să aibă acces liber la izvoarele
slavei și harului lui Dumnezeu.
De la dreapta Tatălui, El vorbește fiecărui om și ne invită la Masa
Fiului de Împărat, o masă care nu va avea sfârșit, mijlocind pentru

EDITORIAL,

continuare...

noi și spunând: „Eu sunt pâinea vie+ii; cel ce vine la Mine nu va
flămânzi și celui ce crede în Mine nu-i va fi sete (Ioan 6:35) … Eu
sunt Învierea și via+a, cel care crede în Mine, chiar dacă moare, va
trăi” (Ioan 11:25-26).
Crezi, cu adevărat aceste cuvinte ale lui Isus? Ele răsună pentru
fiecare om dar sunt valabile doar pentru cei care cred, iar această
credin+ă îi determină să ia decizii!
Cristos a Înviat! Sărbători+i și fi+i bucuroși!

Conducerea bisericii vă dorește
tuturor Sărbători fericite
și multe binecuvântări.
CRISTOS A ÎNVIAT!
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. Folosi0i plicul de colectă pentru aceste dona0ii. „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 dispozi0ie.

• Suntem interesa&i și ne pasă de cei care trec prin situa&ii dificile:
suferin0ă fizică sau emo0ională, diferite nevoi... Vă rugăm, dacă
sunte0i dvs. sau cunoaște0i astfel de persoane, să ne comunica0i
acest lucru fie personal (la unul dintre păstori), la telefonul bisericii
0359-405030 sau pe email betaniaoradea@gmail.com.

• Mar&i, de la ora 18 are loc la Sala Sporturilor o întâlnire cu pastorul
chinez Yun organizată de o editură creștină.

O linie a timpului Săptămânii Patimilor lui Cristos
Sâmbătă
Nisan 16 4 Aprilie

Nisan 15 Nisan 15
Nisan 16

Nisan 17
Nisan 11
Nisan 17

Duminică
5 Aprilie

• La cererea preo0ilor, • Matei 27:66
Pilat le dă o gardă de solda0i și
pecetluiește mormântul lui Isus

Isus Cristos învie din • Matei 28
mormânt (înainte de • Marcu 16
răsărit) și se arată
• Luca 24
în cinci ipostaze,
• Ioan 20
în ziua învierii Lui:
1. Mariei Magdalena [transmite un
mesaj ucenicilor]

2. Celeilalte femei care a venit la
mormânt să finalizeze pregătirile
pentru îngroparea Trupului Său.
3. Celor doi ucenici pe drumul
Emausului.

4. Lui Simon Petru [se face referire la
această arătare în Luca 24:33-35 și
1 Corinteni 15:5]

5. Ucenicilor uimi0i [Toma este
absent]
CITATE…

preluat de pe site-ul Jesus.org

Creºtinismul începe acolo unde se sfârºesc toate religiile
– cu Învierea.

Evanghelia nu explică Învierea; Învierea explică
Evanghelia!

Creºtinismul nu este o religie, ci o relaţie cu o Persoană
de dincolo de Înviere.

