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Dreptatea Lui este dreaptã!
Luni, 27 aprilie

Duminică, 3 mai

Citirea: 1 Împăraţi 1-2 ºi Luca 19:28-48

Citirea: 1 Împăraţi 14-15 ºi Luca 22:31-46
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian, Sorin Tămaş
şi Teodor Bulzan

Marţi, 28 aprilie
Citirea: 1 Împăraţi 3-5 ºi Luca 20:1-26
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 29 aprilie
Citirea: 1 Împăraţi 6-7 ºi Luca 20:27-47
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi, Florian
Prodea şi studiu cu pastorul bisericii

Azi, 26 aprilie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Eugen Tămaş
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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

DAVID, URIAŞII
ŞI FINALUL

Joi, 30 aprilie
Citirea: 1 Împăraţi 8-9 ºi Luca 21:1-19

Vineri, 1 mai
Citirea: 1 Împăraţi 10-11 ºi Luca 21:20-38

Sâmbătă, 2 mai
Citirea: 1 Împăraţi 12-13 ºi Luca 22:1-30

Luca 21:19
Versetul sãptãmânii:

Prin răbdarea
voastră, vă veţi
câştiga sufletele
voastre.

Încheiem în aceste zile citirea cărților
Bibliei care vorbesc despre finalul vieții lui
David. În primul rând, vedem că pe
finalul alergării sale el este căutat de
„prieteni vechi”! Prietenii lui Goliat vor
să-l răzbune pe acesta. Au mai fost vreo
câțiva – se pare că 4, tot atâtea pietre
câte îi rămăsese nefolosite în traistă – de
data aceasta acești uriași sunt lichidați
de oamenii lui David. O mare lecție de
viață putem învăța de aici: ucide uriașii
când apar în viața ta, altfel îți vor da târcoale mai târziu.
Deasemeni, avem nevoie de oameni în jurul nostru care să sară la
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Anunţuri

nevoie și să ne ajute în asemenea împrejurări. În 2 Samuel sunt
menționați inclusiv vitejii lui David care au dus luptele împreună cu
el și care, spre finalul vieții, l-au protejat! Orice lider spiritual are
nevoie de asemenea viteji! Ce a făcut David ca urmare? A cântat,
a scris psalmi. Probabil că spre final, aceasta știa și putea să facă
cel mai bine!
Interesant e faptul că mai are timp și de o greșeală. Deși
justificată într-o oarecare măsură, numărătoarea poporului era un
act ce trebuia îndeplinit numai la porunca Domnului pentru că
poporul era al Domnului, oamenii, chiar regi fiind nu trebuia să uita
asta! (Numeri ce-ți aparține, doar, nu-i așa?!)
David are însă destulă experiență cu Dumnezeu ca să aleagă ca
pedeapsă să cadă în mâna Domnului în așa fel că această
greșeală, prin harul Domnului se finalizează cu un altar. Ceea ce
David nu prea știa să construiască și nu era obşinuit să facă, iată-l
pe David construind un altar. Era dovada că acest om va finaliza
bine alergarea sa. Pentru că, finalul este important. Un om supus
multor greșeli și păcate, ajunge, prin harul Domnului să termine
bine. Da, aceasta este posibil doar prin har. Chemarea acestui
editorial este ca, indiferent la ce vârstă te afli, în ce etapă a vieții,
să te gândești mereu la final, că trebuie să termini bine și că doar
prin har vei putea termina bine. Amin!
CITATE

Credinţa în Înviere este adevărata mângâiere în suferinţi, în lupta
cu ostenelile şi cu greutăţile vieţii.

Dacă cineva respinge faptul Învierii, el respinge de
asemeni şi Crucea, întrucât acestea sunt de nedespărţit,
şi, în acest caz, ar trebui să descopere un nou miez al
întregului mesaj al Evangheliei.

Mesajul Învierii este acela că noua lume a lui
Dumnezeu a fost dezvăluită de Isus Cristos, şi că tu eşti
invitat să i te alături.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

continuare...

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.

D in dorinţa de a ve ni în ajutorul m e m brilor din bise ricã într-un m od
cât m ai practic inte nţionãm sã publicãm un catalog cu aface ri, se rvicii,
activitãţi inde pe nde nte de ţinute sau ofe rite de ce i din bise ricã.
S copul e ste dublu: 1 . un ajutor atât pe ntru ce l care ofe rã ce va cât şi
pe ntru ce i care cautã anum ite se rvicii, produse
2 . cunoaşte m m ai bine fam ilia bise ricii şi chiar ne pute m ruga
spe cific pe ntru bine cuvântare a aproape lui nostru.
Astfe l, pe ntru cã nu dorim sã om ite m pe cine va, vã rugãm sã ne
com unicaţi inform aţiile (date contact, logo, se rvicii ofe rite , tipul
aface rii e tc.) care doriţi sã aparã într-un astfe l de catalog. Aşte ptãm
inform aţiile de la dvs. pânã în 2 0 M ai.
P ute ţi face ace asta ale gând una din m odalitãţi de m ai jos:
1 . Trim ite ţi e m ail la adre sa: raspuns@ be tania.ro
2 . Aduce ţi date le la se cre tariatul bise ricii.
3 . Înm ânaţi pe rsonal (şi, dacã ave ţi suge stii) luaţi le gãtura cu
Tim ote i Bulzan.

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 .

