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CRISTOS S-A NÃSCUT!

Luni, 23 Decembrie
h

Citirea: Iov 31-32, Zaharia 8, Apocalipsa 5-6

Marþi, 24 Decembrie

Citirea: Iov 33, Zaharia 9, Apocalipsa 7-9
Ajunul Crăciunului, de la ora 18.

Miercuri, 25 Decembrie

Citirea: Iov 34, Zaharia 10, Apocalipsa 10-11
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CRISTOS S-A NĂSCUT!
Sărbătoarea naşterii Mântuitorului, de la ora 10.
Sărbătoarea continuă, de la ora 18.

Joi, 26 Decembrie

Citirea: Iov 35-36, Zaharia 11, Apocalipsa 12-13

BOTEZ ÎN APĂ
v

Sărbătoarea celor îmbrăcaţi în haine albe,
de la ora 10.

Vineri, 27 Decembrie

Citirea: Iov 37, Zaharia 12-13, Apocalipsa 14

Sâmbãtã, 28 Decembrie

Citirea: Iov 38, Zaharia 14, Apoc. 15-16

Duminicã, 29 Decembrie
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Citirea: Iov 39, Maleahi 1, Apocalipsa 17-18
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan
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Azi, 22 Decembrie

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Ionel Socaciu

Luca 2:30,31

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.

SÃRBÃTORI FERICITE!

de Teodor Bulzan
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Versetul sãptãmânii:

Căci au văzut
ochii mei
mântuirea Ta, pe
care ai pregătit-o
să fie înaintea
tuturor
popoarelor.

v

Anul XXI
Nr. 51 / 22 decembrie 2013
apare săptămânal

v

h

h

„E iarăși Crăciun!” este refrenul unei colinde pe care o cântăm. Iarăși, adică
din nou, adică așa repede?! Nu vi se pare că se face Crăciun din ce în ce mai
des? Asta în ciuda celor care nu sărbătoresc afirmând că nu ar trebui să fie o
sărbătoare creștină! Sunt multe, de altfel, disputele în jurul acestei sărbători
încât în mintea multora s-a creat o oarecare confuzie. În funcţie de modul cum
se raportează oamenii la această sărbătoare, există un grup, poate cel mai larg,
în mintea cărora nu există
confuzie. Ei sărbătoresc, fiecare în
felul lui, dar, mai ales, fără să-și
pună întrebări. Poate că aceasta e
starea cea mai periculoasă. A lua
lucrurile cum vin, fără a- i pune
nici o întrebare. Oamenii aceștia
nu se lasă deranjaţi de întrebările
altora. Ei sărbătoresc și gata! Ba
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continuare...

chiar ajung să creadă că Isus se
naște în fiecare an, că istoria se
repetă, atât de pătrunși sunt de
sărbătoare! Da, de sărbătoare,
din păcate de nimic mai mult! La
acești oameni sărbătoarea a
„avansat” la nivel de obiceiuri și
tradiţii. Iar de la acest nivel,
v
întradevăr, e greu să-l scoţi pe
cineva. Cu atât mai mult cu cât mass-media încurajează acest mod de a
sărbători crăciunul!
Există un alt grup de oameni care-și pun întrebări și sunt în confuzie. Nu au
o lumină clară. Sărbătoresc, dar nu sunt siguri dacă fac bine. Vreau să afirm că
este mult mai bine să-ţi pui întrebări decât să nu ţi le pui. Chiar dacă treci
printr-o perioadă de confuzie, cel care-și pune întrebări, până la urmă se va
lumina. Da, mai devreme sau mai târziu.
Există apoi oameni care și-au pus întrebări și, sărbătoresc sau nu, dar ceea
ce fac, fac din convingeri proprii. Aceasta e starea cea mai de dorit. De fapt,
acești oameni, până la urmă, ajung la Sărbătoare. Pentru că nu este important
dacă sărbătorim sau nu o zi sau alta, într-un fel sau altul, important este să
k ajungem la Sărbătoare. Să ne întâlnim cu Sărbătoarea! Iar Sărbătoarea noastră
este Isus! El a venit la noi la împlinirea vremii, nu după calendarul nostru, ci după
al Lui! Poate de aceea nu știu oamenii cu exactitate când a fost
Nașterea Lui (și au imprumutat alte date, din alte calendare!)
pentru că aceasta nu intră în calendarele noastre! Nici nu
are cum. Cristos S-a năcut! Dumnezeu a venit la
noi, să locuiască printre noi,
să ne împace cu Creatorul,
să ne dea o nouă identitate.
Bucuraţi-vă!
Cristos S-a născut!
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CITATE

Dimensiunea spirituală a Crăciunului este sufocată de comerţ şi
gastronomie. (Valeriu Butulescu)
Crăciunul nu este atât deschiderea cadourilor, cât
deschiderea inimilor noastre.

Fie ca pacea să fie cadoul tău de Crăciun şi binecuvantarea tot anul!

Anunţuri
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T E IN VITÃM S Ã T E IM P LIC I
în proie ctul social

A apãrut
Age nda
2 01 4 .

O m a s ã p e z i!
D O N E AZÃ 2 5 d e le i şi d a i d e
m â n c a re une i pe rsoane în
ne voi, tim p d e o s ãp tãm â n ã.
F olosiþi plicul de cole ctã
pe ntru ace ste donaþii.
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Ace asta conþine viziune a şi
obie ctive le bise ricii, planul de
citire pe ntru anul 2 01 4 ,
program are a dife rite lor întâlniri
pe ntru anul viitor şi câte va
une lte pe ntru grupul m ic.

„S ã dãm hranã ce lui flãm ând”!
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C O N D U C E R E A BIS E R IC II D O R E Ş T E T U T O R O R
S ÃR BÃT O R I F E R IC IT E .
H AID E ÞI ÎN AC E S T E ZILE S Ã N E BU C U R ÃM D E
C E L C AR E E S T E AD E VÃR ATA N O AS T R Ã
S ÃR BÃT O AR E A - IS U S C R IS T O S .
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