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Împlineºte poruncile Domnului!
Luni, 10 Februarie
Citirea: Geneza 20-23
Întâlnirea bărbaţilor, de la ora 18.

Marţi, 11 Februarie
Citirea: Judecători 1-6
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 12 Februarie
Citirea: Psalmii 18-20
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Duminică, 16 Februarie
Citirea: Romani 13-14
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Sorin Tămaş
şi Timotei Bulzan

Azi, 9 Februarie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Dana şi Denisa şi Tiberiu Bulzan

Psalmul 18:22
Toate poruncile
Lui au fost
înaintea mea
şi nu m-am
depărtat de la
legile Lui.

Versetul sãptãmânii:

Joi, 13 Februarie
Citirea: Iov 13-14
Timp de rugăciune, de la ora 18.

Vineri, 14 Februarie
Citirea: Isaia 34-39
Întâlnire tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 15 Februarie
Citirea: Matei 17-19
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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

LUPTELE BÃRBAÞILOR
Acest editorial se adresează, e adevărat, în primul rând bărbaţilor dar
este util și pentru femei. Titlul complet ar fi: Luptele bărbaţilor pe care și
femeile trebuie să le cunoască.
Acest editorial este legat de reînceperea, anul acesta, a întâlnirilor cu
bărbaţii din biserica noastră și se vrea a fi o chemare în acest sens la o
participare a lor la aceste întâlniri.
Câteva sunt motivele pentru care fiecare
bărbat ar trebui să participe:
• în primul rând văzând
nevoia de

EDITORIAL,

continuare...

bărbaţi ai Împărăţiei, pentru zidirea Bisericii și a Împărăţiei lui
Dumnezeu pe pământ.
• în al doilea rând este nevoie să strângem rândurile în faţa
provocărilor și tendinţelor pe care le au bărbaţii, în general, în lumea
în care trăim, tendinţe care pătrund și în biserici și între creștinii de
azi.
• în al treilea rând, actualitatea temelor pe care le vom dezbate ar
trebui să te convingă să fii prezent.
Într-o lume în care tendinţa bărbaţilor este de deconectare, izolare,
pasivitate, neapărarea teritoriilor și resemnarea, ce este de făcut?
Într-o lume în care, odată cu nașterea din nou intrăm într-un război
spiritual aprig, ce pot face bărbaţii de azi ai Împărăţiei.
Apropo de luptă, unii, prea mulţi, nu se luptă lupta cea bună, alţii nu
luptă de loc, au renunţat de mult la a se mai lupta. Ce e de făcut?
Sunt șase lupte spirituale la care bărbaţii creștini ar trebui să se
angajeze în forţă. Iată care sunt acelea, despre unele am mai discutat la
întâlnirile anterioare, despre altele vom discuta mâine:
1. Luptă pentru identitatea ta.
2. Luptă pentru sfinţenia ta personală.
3. Luptă pentru familia ta.
4. Luptă în mijlocul suferinţelor.
5. Luptă pentru prietenii tăi.
6. Luptă pentru mărirea credinţei.
Mai sunt și alte teme pe care le vom aborda anul acesta, cum ar fi:
Ispitele bărbaţilor.
Am vrut să împărtășesc câteva motive pentru care, mâine, să ne vedem
la întâlnirea bărbaţilor. Vă aștept.

CITATE

A fi înţelept înseamnă să ştii când şi cum să eviţi
perfecţiunea.

Când eşti făţarnic, Dumnezeu e atât de departe de tine,
încât pare absent.

După ce ţi se rupe căruţa-n drum, toată lumea îţi spune pe
unde trebuia s-o iei.
Cunoaşterea greşelii e începutul salvării.

Încercările/provocările vieţii formează caracterul sau îl
demască.

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 d e l e 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.
„S ã dãm hranã ce lui flãm ând”!

D e m âine continuãm
ÎN T ÂLN IR ILE D E
R U G ÃC IU N E în fie care
se arã de la ora 1 8 00 şi
M ie rcure a şi de la ora 6 3 0
dim ine aţa.
H aide ţi sã C ÃU TAM
ÎM P R E U N Ã FAŢ A
D O M N U LU I Ş I
C ÃLÃU ZIR E A LU I pe ntru
noul an, pe ntru bise ricã şi ce
aşte aptã E l sã face m pe ntru
oraş şi naţiune .

L u n i, 1 0 F e b ru a rie 2 0 1 3 d e l a o ra 1 8 0 0 va ave a loc Î n tâ l n ire a
b ãrb a þil o r. S unte þi aşte ptaţi pe ntru a re laţiona şi a cauta
îm pre unã F aþa D om nului.

