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Cautã Faþa Domnului în rugãciune!
Luni, 19 ianuarie

Duminică, 25 ianuarie

Citirea: Geneza 46-48 ºi Matei 13:1-30
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Citirea: Exod 12-13 ºi Matei 16
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Teodor Bulzan
Adunarea generală a membrilor bisericii.

Marţi, 20 ianuarie
Citirea: Geneza 49-50 ºi Matei 13:31-58
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Miercuri, 21 ianuarie
Citirea: Exod 1-3 ºi Matei 14:1-21
Rugăciune de dimineaţă, de la ora 630.
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

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

Joi, 22 ianuarie
Citirea: Exod 4-6 ºi Matei 14:22-36
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Vineri, 23 ianuarie
Citirea: Exod 7-8 ºi Matei 15:1-20
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Sâmbătă, 24 ianuarie
Citirea: Exod 9-11 ºi Matei 15:21-39

Matei 13:45
Versetul sãptãmânii:

Împărăţia
cerurilor se mai
aseamănă cu un
negustor care
caută mărgăritare
frumoase.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL
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• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

DE DRAGUL LUI IOSIF!
Toată Biblia este importantă, este
Cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește,
iar noi trebuie să luăm aminte. Sunt, însă,
anumite versete care sunt și frumoase.
Unul dintre acelea mi se pare a fi v. 5 din
cap. 39 al cărții Genesa: Domnul a
binecuvântat palatul egipteanului de
dragul lui Iosif,…! (cf. NTR) (în traducerea
Cornilescu scrie din pricina,… ). Îmi place această expresie: de dragul lui
Iosif,…! Dar nu numai că este o expresie frumoasă, este și una
provocatoare. Oare când a făcut Dumnezeu ceva, a schimbat anumite
împrejurări, a binecuvântat pe cineva, de dragul nostru?! Datorită nouă!
Și ce fel de viață trebuie să trăim ca să facă ceva Dumnezeu, de dragul
nostru? Mai putem înțelege că Dumnezeu vrea să acționeze în lumea
aceasta din pricina noastră, de dragul nostru! Pentru aceasta noi trebuie
să ne îndrăgostim de Dumnezeu. El este îndrăgostit de noi. Atunci când
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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.

Prin harul Domnului începem aceastã sãptãmânã cãutând Faţa Domnului
pentru noi, familia noastrã şi biserica Betania.
Începem mâine, 19 Ianuarie de la ora 18 organizând o întâlnire de
rugãciune în cadrul Sãptãmânii de Rugãciune pentru Unitatea Creştinilor.
Vor fi invitaţi preoţi, episcopi şi pastori de la biserici de diferite confesiuni
din oraş.
Provocarea este pentru noi toţi, individual dar şi ca bisericã sã ne
apropiem de Domnul, sã Îi vorbim şi sã ne vorbeascã!

încurajare

Ne vom ruga Domnului pentru umplere cu Duhul Sfânt, curaj pentru
câştigarea de suflete, pentru misionari, pentru biserica prigonitã, pentru
bisericã: nevoi financiare, grupe mici - ucenicizare, mentorare; cât şi
rugãciune cu ungere cu untdelemn pentru nevoi speciale.

pace limbă
rugăciune El inimă

VINO LA RUGÃCIUNE!

vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce
13
Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului prin
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Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău,
atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi
ameninţările
de ocară, Eu te voislujire
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te bucuri de moştenirea tatălui tău
dacă vei da mâncarea
ta celui flămând,
lucrare
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dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina Iacov; căci gura Domnului a vorbit.”
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„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

noi răspundem dragostei Lui cu dragostea noastră, sunt create condițiile
ca El să acționeze DE DRAGUL NOSTRU!
Urmează două săptămâni de rugăciune și post în care putem lucra la
această dimensiune a dragostei noastre față de El.
Poate unii își vor aduce aminte de perioade din viața lor când s-au
simțit mai aproape de El, au fost mai îndrăgostiți de Domnul decât sunt
acum. Ceva s-a întâmplat: noi ne-am îndepărtat de El. E vremea să ne
apropiem de El din nou. Veniți să-L căutăm pe El! Veniți să ne
îndrăgostim de El așa cum nu am fost niciodată. Și el va împlini față de
noi dorințele noastre, va lucra în viața noastră, a semenilor noștri, a
orașului, a țării – DE DRAGUL NOSTRU! Amin!
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Anunţuri

continuare...

comori

dragoste
etern minunat
zbor pace limbă ajutor senin pace fericit rugăciune

Duminicã, 25 Ianuarie de la ora 11 va avea loc Adunarea generalã a
membrilor bisericii. Cei care aveţi propuneri, sugestii, dar şi cei care ştiţi
cã nu aveţi date actualizate în evidenţele bisericii vã rugãm ca în aceastã
sãptãmânã sã vã adresaţi secretariatului bisericii în cursul sãptãmânii,
între orele 10-15.

