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Braþul Lui puternic sã te însoþeascã!
Luni, 23 martie

Duminică, 29 martie

Citirea: Iosua 13-15 ºi Luca 1:57-80

Citirea: Judecători 7-8 ºi Luca 5:1-16
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan

Marţi, 24 martie
Citirea: Iosua 16-18 ºi Luca 2:1-24
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 25 martie
Citirea: Iosua 19-21 ºi Luca 2:25-52
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian,
Florin Corde şi studiu cu pastorul bisericii

Azi, 22 martie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete, Eugen Tămaş
şi predică Ioan Szasz

Joi, 26 martie
Citirea: Iosua 22-24 ºi Luca 3

Vineri, 27 martie
Citirea: Judecători 1-3 ºi Luca 4:1-30
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 28 martie
Citirea: Judecători 4-6 ºi Luca 4:31-44

Judecători 5:5

Versetul sãptãmânii:

… munţii s-au
clătinat înaintea
Domnului, Sinaiul
acela s-a clătinat
înaintea Domnului
Dumnezeului lui
Israel.
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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

ATENŢIE LA VICTORII!
Aceasta, printre altele, putem
învăța citind cartea lui Iosua.
Chiar în timp ce se plămădea
prima mare victorie a lui Israel în
cucerirea Țării, în timp ce
oamenii devin (prea) siguri de
potențialul lor și de cât de buni
sunt ei, în același timp germenii
dezastrului, mereu prezenți
încep să lucreze în mintea lui Acan. Cert este că atitudinea lui Acan
anihilează toată starea de sărbătoare prezentă în urma victoriei
împotriva Ierihonului. Încrezători în sine aceasta este mereu
problema – Iosua și poporul suferă o primă și mare înfrângere.
De aceea, deci, atenție la victorie! Aceasta este mai greu de
administrat decât eșecul.

Anunţuri

continuare...

Într-un context mai larg, când spun „atenție la victorie” vreau să
evidențiez câteva atitudini greșite pe care le putem avea când vine
victoria.
• În primul rând, victoria trebuie recunoscută, evidențiată,
pentru ca aceasta să devină un motiv de mulțumire lui
Dumnezeu. Atâtea victorii ne dă Dumnezeu, e adevărat,
poate nu de mare răsunet, pe lângă care trecem și nu le
observăm! De multe ori o victorie mare este suma unor victorii
mici. Orice victorie, oricât de mică ar putea fi considerată de
alții sau de noi, trebuie semnalizată și suntem datori să
mulțumim lui Dumnezeu pentru ea dându-I Lui creditul!
• În al doilea rând, victoria trebuie evaluată și trăită într-o
atitudine de smerenie. Nici o victorie, mare sau mică, nu e a
noastră. De ce credeți că s-a întâlnit Iosua cu Marele
Conducător al oștirii? Iar înâlnirea are loc la inițiativa lui
Dumnezeu, înainte de a repurta orice victorie! Desigur pentru
ca el și poporul să nu uite cine trebuie să capete creditul
pentru victoriile lor.
• În al treilea rând, o victorie fără o evaluare corectă a stării de
fapt și celebrată, totuși, ca victorie, va fi urmată, indubitabil
de o răsunătoare înfrângere! Aceasta apropo și de prima
victorie a lui Iosua. Ei stabiliseră în prealabil niște condiții. Păi,
dacă ai stabilit condiții, bine ar fi să le și analizezi dacă s-au
îndeplinit sau nu, altfel, mai bine nu le stabili. Sigur că de cele
mai multe ori e nevoie de criterii și condiții. Să le definim, dar
să le și evaluăm!
• În al patrulea rând, păcatul este intrusul care, cu siguranță
roade rădăcinile unei noi victorii. Atenție mare la acest intrus!
• În fine, atitudinea în viață este, în general, foarte importantă. Iar
atitudinea față de victorii este determinantă în victoriile următoare.
Nici a trece pe lângă victorii fără să le observăm, considerându-ne
mereu niște învinși, nici a ne asuma victorii care nu ne aparțin și care
de fapt nu sunt victoriile noastre! Atenție la victorii!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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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 le i şi a s ig u ri tim p d e o
s ãp tãm â n ã o m a s ã c a ld ã une i pe rsoane în
ne voie . F oloseşte plicul de colectã pentru
aceste donaþii.

Au început înscrierile pentru un nou botez în apã care va avea loc în
biserica noastrã, a doua zi de Paşti. Cei care L-aţi primit pe Isus în inimã,
prin credinţã, ca Domn şi Mântuitor nu mai amânaţi mãrturisirea în apa
botezului a acestei schimbãri din viaţa voastrã.
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.
E ste disponibil F orm ularul 2 3 0 pe ntru a d o n a 2 % cãtre
C e n tru l C re ş tin B e ta n ia din im pozitul pe venit deja plãtit statului.
H aideţi ca şi în acest fel sã sprijinim proie cte le bise ricii.
F orm ularul ne ce sar îl pute ţi gãsi la intrare .
CITATE

Unii, care se pretind în drum către cer, trăiesc de parcă
s-ar îndrepta într-o cu totul altă direcţie.

Iubirea este ca şi cele cinci pâini şi cei doi peşti. Nu
începe să se înmulţească, până nu o dai altora.

Ştiţi ce face Cerul să fie Cer? Comuniunea cu Dumnezeu.
Dar ştiţi ce face iadul să fie iad? Separarea de Dumnezeu.

