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Cautã prezenþa Lui sã ptãmâna aceasta!
Luni, 6 aprilie

Duminică, 12 aprilie

Citirea: 1 Samuel 4-6 ºi Luca 9:1-17
Întâlnirea surorilor, de la ora 18.

Citirea: 1 Samuel 19-21 ºi Luca 11:29-54
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Echipele de închinare
şi Teodor Bulzan

Marţi, 7 aprilie
Citirea: 1 Samuel 7-9 ºi Luca 9:18-36
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

CRISTOS A ÎNVIAT!

Miercuri, 8 aprilie
Citirea: 1 Samuel 10-12 ºi Luca 9:37-62

Joi, 9 aprilie
Citirea: 1 Samuel 13-14 ºi Luca 10:1-24
Întâlnire, de la ora 18. – Cina Domnului
Vor sluji: Adi Strete şi Teodor Bulzan

Vineri, 10 aprilie
Citirea: 1 Samuel 15-16 ºi Luca 10:25-42
Întâlnire, de la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Florian Prodea

Sâmbătă, 11 aprilie
Citirea: 1 Samuel 17-18 ºi Luca 11:1-28
Începe Sărbătoarea Învierii, ora 23.

Azi, 5 aprilie
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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

ISUS ÎN IERUSALIM!

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Tiberiu Bulzan

Luca 9:44
Versetul sãptãmânii:

Voi ascultaţi
bine ce vă spun:
Fiul omului va fi
dat în mâinile
oamenilor!

Nu era pentru prima dată
când Domnul Isus intra în
Ierusalim. Dar de data
aceasta, ceva era deosebit.
Ucenicii nu-și puteau explica
diferența, doar o sesizau.
Atâta doar că limbajul lui Isus
din ultimele zile se schimbase.
Începuse să le vorbească mai
mult de plecarea și de moartea lui și de o perioadă de după aceea.
Ori, aceasta îi arunca într-o și mai mare confuzie. Cu atât mai mult
cu cât contrastul dintre așteptările lor și toată această realitate
creștea din ce în ce mai mult.
Toate acestea însă erau doar începutul. Nici nu se gândeau ei că
urma ultima săptămână din viața pământească a Domnului Isus.

Săptămâna în care era concentrată toată forța creației de la început!
Da, două săptămâni astrale în istoria omenirii, două săptămâni
existențiale. Fiecare se finalizează cu câte o Creație și un Adam.
Dacă la prima Creație a fost necesară intervenția lui Dumnezeu, prin
Cuvânt, peste întunerecul, hăurile și dezordinea de atunci, acum urma
încă o săptămână de aceeași intensitate, profunzime și transformare
în care același Cuvânt a fost prezent sub forma Logosului întrupat,
Isus Cristos, Ultimul Adam în persoana aceluiași Isus.
Acestea sunt vremurile pe care le trăim, pe care le sărbătorim,
de care ne amintim. Lăsați să fie un timp de sărbătoare, de
meditare, de coborâre în noi înșine. Un timp în care să relaționăm
unii cu alții, o vreme în care să-I mulțumim Domnului Isus pentru
Jertfa Sa. Dar mai ales, să fie un timp în care să ne lăsăm
transfigurați de Învierea Sa și să trăim având în noi nădejdea care
nu înșeală: aceea a revenirii Lui și a învierii noastre .
Vă doresc o săptămână binecuvântată din plin, mai mult ca
oricând!
Sărbători fericite! Cristos a Înviat!

1. Duminică diminea,a
Isus pleacă din
Betania
2. Ucenicii Lui merg
înainte la Betfaghe ca
să pregătească
măgărușul.
3. Isus trece Muntele
Măslinilor și apoi
Valea Chedronului
pentru a intra în oraș.
4. În timp ce mul,imea
aclamă și flutură
crengile, Isus plânge
pentru Ierusalim
(Luca 19:41).
5. Isus intră în Ierusalim
și merge în Templu
(Marcu 11:11).
6. Se uită în jur în Templu (Marcu 11:11).
7. Isus se întoarce în Betania spre seară (Marcu 11:11)

Anunţuri

continuare...

„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.

Întâlnirea lunarã a surorilor din biserica noastrã va
avea loc luni, 6 aprilie 2015, ora 1800. Eşti invitatã
special la un timp în care sã ne zidim sufleteşte
împreunã şi sã ne încurajãm una pe cealaltã în
umblarea noastrã cu Domnul, dându-I voie sã ne
schimbe din interior spre exterior.

PREZENŢA
TA
CONTEAZĂ

Tema acestei întâlniri: „Fiecare om va fi sãrat cu foc, şi orice jertfã va fi
sãratã cu sare” (Marcu 9:49).
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, pânã în
data de 2 0 Aprilie a.c.
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.

