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Iubeºte Casa Domnului!
Luni, 10 Martie
Citirea: Geneza 36-39
Întâlnirea bărbaţilor, de la ora 18.

Marţi, 11 Martie
Citirea: Rut
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 12 Martie
Citirea: Psalmii 30-32
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Joi, 13 Martie
Citirea: Iov 21-22
Timp de rugăciune, de la ora 18.

Vineri, 14 Martie
Citirea: Isaia 56-61
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 15 Martie
Citirea: Marcu 1-2

Duminică, 16 Martie
Citirea: 1 Corinteni 5-6
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian
şi predică Ioan Szasz

Azi, 9 Martie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Tiberiu Bulzan
Invitaţi: Fr. Thomas cu un grup de americani

Psalmul 32:7

Versetul sãptãmânii:

Tu eşti ocrotirea
mea, Tu mă scoţi
din necaz, Tu mă
înconjori cu
cântări de
izbăvire.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

www.betania.ro

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

DE 8 MARTIE!
Pentru că doar ieri a fost 8 Martie – m-am gândit să împărtășesc câteva gânduri
de Ziua Femeii. Oricum, în general, noi bărbaţii suntem mai insensibili și cu greu găsim
cuvinte de apreciere faţă de femeile de lângă noi. Nu e vorba, însă numai de cuvinte.
Poate că în domeniul cuvintelor, s-a format și la noi sau este în curs de formare o
anumită dexteritate, dusă de multe ori până la
automatism, aceea de a folosi cuvinte dulci și
frumoase atunci când ne adresăm, în special la
nivelul relaţiei soţ-soţie. Am văzut cupluri
certându-se de-abinelea pe fondul cuvintelor
honey, iubi, puișor etc. Este nevoie, ziceam, de
mult mai mult decât de cuvinte. Respectul și
responsabilitatea se pot pune în operă doar
prin acţiuni. Nu degeaba ne vorbește Biblia de
faptele dragostei.
În fine, revenind la femei, observăm, că
Biblia este plină de menţiuni privitoare la femei.

EDITORIAL,

continuare...

De la fiecare dintre ele putem învăţa câte ceva, chiar și de la acelea care sunt personaje
negative. Nu vreau să le menţionez acum dar poate e o provocare să le descoperim și
să învăţăm chiar și de la acestea. Desigur că majoritatea femeilor menţionate sunt ca
noi toţi, adică cu părţi bune dar și cu greșeli.
De exemplu, de la Eva – învăţaţi să nu luaţi decizii fără a vă consulta cu soţul, de
la Debora învăţaţi să fiţi curajoase, să preluaţi iniţiativa atunci când situaţia o cere, de
la Marta învăţaţi să fiţi harnice, iar de la Maria învăţaţi să preţuiţi părtășia cu Domnul,
de la Lidia învăţaţi să depășiţi limitele impuse de reguli și tradiţii, ca să menţionez doar
câteva femei, binecunosute de acum. Chiar și de la soţia lui Pilat se poate învăţa ceva:
o femeie care-și avertizează soţul când e pe cale să ia o decizie greșită. Desigur că
Biblia ne prezintă și femei care pur și simplu strălucesc cu credinţa, determinarea și
profunzimea la care au ajuns. Mă gândesc la Ana – mama lui Samuil, la Maria – mama
Domnului, la Elisabeta – mama lui Ioan Botezătorul și altele. În fine, aș mai spune că
portretul femeii prezentat în Proverbe 31 și faptul că femeile sunt primele care-L văd
pe Cristosul Înviat, primele care cred în timp ce bărbaţii (ucenicii) se mai îndoiesc încă,
reprezintă dovezi ale faptului că Biblia înnobilează femeia, reabilitând-o, într-un fel și
punând-o la locul ei pe care l-a avut încă de la început, de la Creaţie, alături de bărbat,
amândoi având resonsabilităţi specifice în administrarea Creaţiei.
Stimate doamne și domnișoare, vedeţi locul în care Cuvântul lui Dumnezeu vă
pune, înţelegeţi rolul important pe care îl aveţi în familie, biserică și societate și fiţi
fericite, fiţi împlinite și bucuroase. Acestea vă doresc, de Ziua voastră!
Pe săptămâna viitoare.
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De dragul tãu, pãmântul,
De ghiocei e plin
ºi vin cocori în zare
ªi cerul e senin.
Martie

ªi-ntâiul fir de iarbã,
A rãsãrit în prag
ªi-nmugureºte pomul,
Sã-þi fie þie drag.
Autor anonim

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”!

Duminica viitoare va fi împreunã
cu noi pastorul Ioan Szasz.

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 .
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.

Mâine, 10 martie 2014, ora 1800 va avea loc Întâlnirea bãrbaţilor din
bisericã. Împreunã cu noi va fi pastorul Petricã Lascãu. El este în ţarã cu
ocazia trecerii în veşnicie a tatãlui sãu, motiv pentru care îi transmitem şi
condoleanţele noastre sincere.
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 ti n B e ta n i a .
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.

