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Rosteºte binecuvântare peste cetatea ta!
Luni, 10 aprilie

Duminică, 16 aprilie

Citirea: Deuteronom 22-24, Psalmul 43

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

Marţi, 11 aprilie
Citirea: Deuteronom 25-26, Proverbe 12:25-28
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Daniel Filip,
Ionel Socaciu

CRISTOS A ÎNVIAT!

Miercuri, 12 aprilie

Azi, 9 aprilie

Citirea: Deuteronom 27-29, Psalmul 44
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Mircea Gherman
ºi Timotei Bulzan

Joi, 13 aprilie
Citirea: Deuteronom 30-32, Proverbe 13:1-3
Întâlnirea de la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea ºi Teodor Bulzan
Sărbătorim Cina instituită de Domnul Isus!

Vineri, 14 aprilie
Citirea: Deuteronom 33-34, Psalmul 45

Sâmbătă, 15 aprilie
Citirea: Fapte 1-4, Proverbe 13:4-7
Învierea - Închinare şi Rugăciune, de la ora 22.30.

Proverbe 12:25
Versetul sãptãmânii:

Neliniştea din
inima omului îl
doboară,
dar o vorbă bună
îl înveseleşte.
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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

LOCUL ALES DE
DOMNUL!
Întâlnim de câteva ori în cartea
Deuteronomului expresia la locul pe
care-l va alege Domnul! Nu este
singurul indiciu care ne arată că
Dumnezeu cerea disciplină poporului
Său. Tot ceea ce făceau, viața lor
socială, spirituală, privată, trebuia să
poarte amprenta disciplinei.
• Jertfele trebuiau aduse într-un
anumit mod, într-o anumită
ritmicitate, de o anumită calitate și
într-un loc specific.
• Zeciuielile erau de trei feluri și
trebuiau date la anumite intervale de timp și în anumite
condiții.

continuare...

• Cortul a trebuit să fie făcut după un model pe care
Dumnezeu i-l arătase lui Moise pe munte.
Iată că nici un amănunt nu era trecut cu vederea. Dumnezeu
alege oameni pentru anumite lucrări însă El alege și locuri de slujire!
Domnul Isus Însuși a respectat locul ales de Dumnezeu atunci
când a intrat în mod oficial în Ierusalim. A intrat în Templu – acela
era de fapt locul ales de Dumnezeu.
Astăzi noi beneficiem de harul lui Dumnezeu de a fi, noi înșine,
temple ale Duhului Sfânt, locul ales de El să vină și să locuiască cu
noi – inima noastră! Aceasta, însă, nu înseamnă nicidecum că
trebuie să facem lucrurile la întâmplare, că viața noastră nu trebuie
să urmărească nicio disciplină, dimpotrivă! Dacă Domnul Isus a
ales chiar și modul, respectiv animalul pe care să-l folosească
atunci când, în mod oficial intră în Ierusalim, prezentându-se lui
Israel ca fiind Împăratul lor, înțelegem că fiecare gest a avut o
semnificație aparte, că totul s-a desfășurat după ceea ce
Dumnezeu stabilise deja de la începuturi!
Biblia ne adverește, de altfel, că pașii celui neprihănit sunt dirijați
de Dumnezeu.
Să învățăm, deci, astăzi, că viața noastră este o sumă de detalii
importante, că nimic nu e la voia întâmplării, că suntem călăuziți de
El și să ne bucurăm de fiecare detaliu al vieții noastre.
Domnul Isus a intrat de multe ori în Ierusalim, oamenii îl
cunoșteau deja, inclusiv liderii religioși ai vremii. Totuși El a avut o
deviză: să facem după cum este scris!
Mă rog Domnului ca aceasta să fie deviza fiecăruia dintre noi.
Să facem totul cu bucurie, conștienți fiind că El ne călăuzește pașii.
Amin!

Anunţuri

E ste nevoie, în special, de
încãlţãm inte de bãrbaţi în cadrul
lucrãrii de la penitenciar. S ã dãruim
cu bucurie celui în nevoie!

DAruieSte
,
aproapelui
S

Vã chemãm sã ieşim din zona de confort sã
mergem în parcuri şi pe strãzi sã stãm de
vorbã cu oamenii. Vom folosi o metodã generic
numitã „Metoda Chestionarului”.

împărtăşeşte

Pentru aceasta ne întâlnim Vineri 14 Aprilie de
la ora 17 la bisericã pentru o scurtã instruire şi
apoi vom merge sã stãm de vorbã cu oamenii.

Împãrtãşeşte Vestea Bunã. Spune şi altora!
„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.

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.
A doua zi de Paşti va avea loc un botez în apã în biserica noastrã. Sã ne
rugãm pentru cei care s-au hotãrât pentru Domnul. Dacã mai sunt care
doresc sã se înscrie, 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.
S MS cu motivul dvs. de rugãciune :

07 7 0 92 1 61 8

