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Rosteºte binecuvântare peste cetatea ta!
Luni, 3 aprilie

Duminică, 9 aprilie

Citirea: Deuteronom 4-6, Psalmul 40

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan

Marţi, 4 aprilie
Citirea: Deuteronom 7-9, Proverbe 12:12-14
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Tătar Florian,
Puiu Popovici

Miercuri, 5 aprilie
Citirea: Deuteronom 10-12, Psalmul 41
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Joi, 6 aprilie
Citirea: Deuteronom 13-15, Proverbe 12:15-20

Vineri, 7 aprilie
Citirea: Deuteronom 16-18, Psalmul 42
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18:45.

Sâmbătă, 8 aprilie
Citirea: Deuteronom 19-21, Proverbe 12:21-24

Azi, 2 aprilie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian, Adi Strete
ºi Ionel Socaciu

Proverbe 12:19
Versetul sãptãmânii:

Buza care spune
adevărul este
întărită pe vecie,
dar limba
mincinoasă nu
stă decât o clipă.
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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

A VENIT
PRIMĂVARA!
Trăim într-o lume din ce
în ce mai instabilă. Totul
se clatină. Lumea este un
teatru de luptă. Războaie,
calamități naturale, boli,
răsturnări spectaculoase
de situații în lumea
politică, economică și
chiar cea religioasă –
toate acestea și multe altele fac lumea noastră un loc tot mai
nesigur. Casa, habitatul pe care Dumnezeu l-a pus la dispoziția
omului încă de la creație, se pare că se pregătește de o „renovare”
capitală!
În contrast cu situația prezentată mai sus, este liniștitor să
observăm că există și lucruri constante. Cât de frumos este să

EDITORIAL

constatăm că anotimpurile se schimbă, încă, după același
program. Ce bine că a venit primăvara, din nou! Din nou așteptăm
înfrunzirea pomilor, înflorirea, viața care revine în forță! Toate
acestea dovedesc că există o Constantă a Universului, iar aceasta
este Creatorul – Logosul întrupat – Isus Cristos – Domnul și
Mântuitorul nostru.
Cu El ne-am putut întâlni și în Evanghelia după Ioan pe care
chiar am încheiat-o de citit! Iar, apropo de încheierea acestei
Evanghelii, cum ar fi fost să se încheie, mai frumos și mai
încurajator decât prezentându-ne episodul cu reabilitarea lui Petru.
Este clar, dacă Petru a putut fi reabilitat, reprimit din cea mai
adâncă groapă în care a căzut, atunci trebuie să acceptăm
adevărul că oricât de jos ai căzut, există o mână care ajunge mai
jos de atât și te poate ridica! Petru și Iuda au căzut la fel de adânc,
rușinos și lamentabil. Isus l-ar fi reabilitat chiar și pe Iuda, problema
a fost că Iuda nu a venit cu o atitudine de recunoaștere, regret și
pocăință! A recunoscut că a greșit dar a făcut-o în locul și modul
nepotrivit: față de aceeași dușmani cărora nu le-a păsat de el! S-au
folosit de Iuda și apoi l-au abandonat, singur în fața judecății
propriei conștiințe. Și a murit!
Cu Petru, situația a fost diferită, la fel și finalul lui!
Isus ne așteaptă și pe noi, din negările noastre, din căutările
noastre, de oricât de departe am fi, să venim la El.
Ne așteaptă cu pește pe jeratec! Pește prins de alții precum și
al nostru va sluji de hrană altora!
Pentru că, mereu când vine El și unde vine El, VINE
PRIMĂVARA!
CITATE

Este mult mai uşor să descoperi o greşeală decât adevărul.
Logica este arta de a face greşeli cu fermitate.

Dacă ar fi cu putinţă să ne privim cu ochii celorlalţi, am vrea
probabil să dispărem pe loc.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

continuare...

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 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.

Continuã slujirea în camera de vindecare interioarã (healing room).
Toţi cei care au nevoie de restaurare interioarã, rugãciune profeticã şi
slujire practicã pot lua legãtura cu Felicia Silaghi.
Vã aşteptãm „la tim p şi ne la tim p” în sala de
la etajul 2 (dreapta) un loc al rãzboiului
spiritual, al victoriilor în rugãciune , un loc de
unde trezirea spiritualã sã înce apã.
În fiecare dimineaţã completãm motivele de
rugãciune cu motivele dvs. personale. D e aceea, pentru orice
nevoie imediatã sau îndelungatã trimiteţi prin S MS motivul dvs. la
numãrul de telefon: 07 7 0 92 1 61 8.
Continuã pregãtirea pentru un botez în apã ce va avea loc în biserica
noastrã în luna Aprilie. Pentru înscrieri luaţi legãtura cu fr. Ionel Socaciu.
Nu amâna sã spui tuturor prin mãrturia botezului faptul cã Isus Cristos
ţi-a schimbat viaţa.
E ste disponibil F orm ularul 2 3 0 pentru a d o n a c e i 2 % cãtre
C e n tru l C re ş tin B e ta n ia . Form ularul îl puteţi gãsi la intrare . Vã
m ulţum im cã şi prin ace astã m odalitate sprijiniţi financiar
lucrare a D om nului.

