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Rosteºte binecuvântare peste cetatea ta!
Luni, 27 martie

Duminică, 2 aprilie

Citirea: Ioan 7-9, Psalmul 37

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

Marţi, 28 martie
Citirea: Ioan 10-12, Proverbe 12:1-3
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Ionică Pop,
Florian Prodea

Miercuri, 29 martie
Citirea: Ioan 13-15, Psalmul 38
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Joi, 30 martie
Citirea: Ioan 16-18, Proverbe 12:4-9

Vineri, 31 martie
Citirea: Ioan 19-21, Psalmul 39

Sâmbătă, 1 aprilie
Citirea: Deuteronom 1-3, Proverbe 12:10-11

Azi, 26 martie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan
ºi predică Adi Soporan

Proverbe 12:3
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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

LA ÎNCEPUT A FOST
CUVÂNTUL!

Versetul sãptãmânii:

Omul nu se
întăreşte prin
răutate, dar
rădăcina celor
neprihăniţi nu se
va clătina.

Au avut nevoie, oamenii, de mii de ani pentru a descoperi, pe
cale științifică, adevărul pe care Evanghelia ni-l prezintă, anume că
primordial este Cuvântul și nu materia. Pe vremea comuniștilor ei,
îmbrățișând așa numita teorie materialist-științifică, îndoctrinau
elevii, masele de oameni în general, cu adevărul lor care spunea că
materia este primordială, a fost de la început, după care și din care
au apărut toate lucrurile! Astăzi, însă, oamenii de știință au
descoperit adevărul exprimat de Cuvântul lui Dumnezeu, anume
că la originea tuturor lucrurilor stă energia – Cuvântul – sunetul!

EDITORIAL

Aceste descoperiri sunt cuprinse în ceea ce oamenii numesc teoria
coardelor!
Noi avem acest adevăr pe care Biblia ni-l prezintă și anume că
la început a fost Cuvântul. Știm chiar mai mult, anume, Cuvântul
este identificat cu o Persoană, iar acea Persoană este ISUS
CRISTOS!
Apostolul Pavel a primit aceeași revelație pe care o scrie în
Epistola scrisă către coloseni când spune: „în El, adică în Isus sunt
toate lucrurile, făcute prin El și ținute prin El!”
Ce har, ce îndurare și ce dragoste că acest Isus S-a apropiat de
noi atât de mult încât S-a întrupat și a trăit printre noi. A fost
inițiativa lui Dumnezeu în planul lui de reabilitare și recuperare a
omului. Dar lucrurile nu S-au oprit aici. Lucrarea Lui S-a desăvârșit
prin Jertfa și Învierea Sa!
Evanghelistul Ioan ne prezintă această epopee. Este privilegiul
nostru de a citi, în această perioadă, Evanghelia după Ioan.
Mă rog Domnului ca El să ne deschidă mintea fiecăruia, să ne
lumineze, să vedem, să înțelegem și să lăsam ca aceste adevăruri
să ne prindă și să ne transforme!
Pe săptămâna viitoare!
CITATE

Încrede-te în tine însuţi şi vei fi dezamăgit! Încrede-te în
prieteni şi ei te vor părăsi! Încrede-te în bogăţie şi ea îţi va
fi luată! Încrede-te în Dumnezeu şi niciodată nu vei fi dat
de ruşine!

Izvorul învinge stânca nu prin putere, ci prin perseverenţă.

Nu există scurtături pentru a ajunge la maturitate spirituală.

O criză nu poate zdrobi pe acela care se sprijină pe
puterea lui Dumnezeu.

Este mai bine să-ţi muşti limba decât să ai o limbă care
muşcă.

„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.

