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Cautã Faþa Domnului!
Luni, 20 Ianuarie
Citirea: Geneza 8-11
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Marţi, 21 Ianuarie
Citirea: Iosua 11-15
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Miercuri, 22 Ianuarie

Duminică, 26 Ianuarie
Citirea: Romani 7-8
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan
Adunarea Generală a membrilor bisericii

Azi, 19 Ianuarie

Citirea: Psalmii 9-11
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Dana şi Denisa şi Florian Prodea

Joi, 23 Ianuarie

Versetul sãptãmânii:

Citirea: Iov 7-8
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Vineri, 24 Ianuarie
Citirea: Isaia 18-22
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Sâmbătă, 25 Ianuarie
Citirea: Matei 8-10

Matei 10:16

Iată, Eu vă trimit
ca pe nişte oi în
mijlocul lupilor.
Fiţi, dar, înţelepţi
ca şerpii şi fără
răutate ca
porumbeii.
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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

RUGÃCIUNE ªI POST!
A devenit deja un obicei – bun – ca
în prima parte anului să avem un timp
special dedicat rugăciunii și postului.
Cred că este o fundaţie sănătoasă pe
care o punem la început de fiecare an.
În acest an ne vom concentra pe
rugăciuni pentru familiile noastre,
pentru biserică, oraș și naţiune. Vom
avea în vedere rugăciune și pentru
lucrarea misionară și biserica persecutată. Desigur vom aloca o mare parte
rugăciunii pentru plinătatea Duhului Sfânt.
Ne reamintim că umplerea cu Duhul Sfânt este în folosul nostru în măsura în
care, în supunere faţă de El alegem să trăim o viaţă de sfinţenie tot mai aproape
de standardele Scripturii, în rest, umplerea cu Duhul Sfânt este pentru folosul celor
care, primind mărturia noastră, aleg să se împace cu Dumnezeu – Creatorul,
pentru că, umplerea cu Duhul Sfânt ne abilitează să fim martori ai lui Cristos.

EDITORIAL,

continuare...

Dacă vom aborda cu această atitudine și cu astfel de așteptări această perioadă
de rugăciune de două săptămâni, atunci putem veni cu așteptări mari și Domnul va
lucra.
Să nu uităm că, nu numai în această perioadă, dar în fiecare zi din an să preţuim
timpul nostru de părtășie cu Dumnezeu în care citim Biblia, medităm asupra
Cuvântului, memorăm anumite versete biblice și, desigur, ne rugăm.
Urmează, deci, două săptămâni importante în viaţa bisericii noastre.
Fii parte!
Pe săptămâna viitoare.

Puterea postului?
de Charles Stanley

Există multă neînţelegere asupra ceea ce înseamnă postul. Unii
cred că-i legat de dietă şi trup. Alţii cred că scopul lui este să-l
impresioneze pe Dumnezeu cu intensitatea dorinţei noastre. Alţii
speră că renunţarea lor va grăbi răspunsul Domnului. Toate
acestea sunt înţelegeri false.

Postul este o disciplină spirituală în care eliminăm temporar
anumite distrageri pentru a acorda atenţia noastră nestingherită
Tatălui nostru ceresc. Este un timp de pregătire spirituală prin
excluderea întreruperilor pământeşti. În timp ce ne înfrânăm de la
anumite lucruri, ele îşi pierd importanţa şi în locul lor creşte
conştientizarea prezenţei lui Dumnezeu şi priorităţile Lui pentru
viaţa noastră. Planurile noastre sunt înlocuite cu ale Lui în timp ce
ne conectăm cu El într-un mod mai profund şi intim şi ascultăm
ceea ce El are să ne spună. Poate fi una din cele mai extraordinare
experienţe ale vieţii de creştin.
Postul se poate desfăşura în mai multe feluri: renunţarea la
mâncare, eliminarea activităţilor, renunţarea la somn pentru a

căuta Faţa Lui etc. Intenţia este întotdeauna de a fi în prezenţa Lui,
fără alte interferenţe, pentru ca vocea Lui să poată fi auzită.
Ai evitat postul pentru că ţi s-a părut prea greu sau prea confuz?
Gândeşte-te în schimb la bucuria ce-o vei experimenta dintr-o
relaţie mai profundă cu Dumnezeul tău preaiubit şi păşeşte prin
credinţă. Să dai toată atenţia ta Domnului pentru o perioadă de
timp este unul din lucrurile cele mai înţelepte pe care le poţi face.

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”!

ÎN T ÂLN IR I 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.
Îm pre unã cu întâlnirile de
rugãciune intrãm şi într-o
P E R IO AD Ã D E P O S T.
S C O PUL E S TE DE A
C ÃU TA 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 .

Joi, 23 Ianuarie, de la ora 18, rugãciunea noastrã va fi împreunã şi cu alţi
credincioşi de alte confesiuni în cadrul
Sãptãmânii de Rugãciune pentru unitatea creştinilor.
Vom avea invitaţi preoţi şi pastori de la diferite biserici din oraş.
Duminica viitoare, 26 Ianuarie 2014 va avea loc şi Adunarea Generalã a
membrilor bisericii cu Dare de seamã pe anul 2013 şi Perspective pe 2014.
Toþi cei care au propuneri sau întrebãri precum şi cei care au nevoie sã-şi
clarifice situaþia membralã sunt rugaþi sã-l contacteze pe pastorul bisericii.

