Bucurã-te de Domnul,
ºi cautã prezenþa Lui!
Luni, 24 august

Duminică, 30 august

Citirea: Psalmi 116—118 ºi 1 Corinteni 7:1-19

Citirea: Psalmi 129—131 ºi 1 Corinteni 11:1-16
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Liviu Buzguþa
şi Tiberiu Bulzan

Marţi, 25 august
Citirea: Psalmi 119:1-88 ºi 1 Corinteni 7:20-40
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 26 august
Citirea: Psalmi 119:89-176 ºi 1 Corinteni 8
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
şi studiu cu Ionel Socaciu

Joi, 27 august
Citirea: Psalmi 120–122 ºi 1 Corinteni 9

Vineri, 28 august
Citirea: Psalmi 123—125 ºi 1 Corinteni 10:1-18

Sâmbătă, 29 august
Citirea: Psalmi 126—128 ºi 1 Cor. 10:19-33

Azi, 23 august
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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 Tiberiu Bulzan

CREDINŢA –
INGREDIENTUL PRINCIPAL

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Ionel Socaciu
„Fără credință este cu neputință să-I fim plăcuți Lui.“

1 Corinteni 7:22

Versetul sãptãmânii:

Căci robul chemat în
Domnul este un
slobozit al
Domnului. Tot aşa,
cel slobod care a
fost chemat este un
rob al lui Hristos.

De câtă credință ai nevoie? Biblia spune că pentru a face lucruri
mari, ai nevoie de credință cât un
grăunte de muștar.
Atunci când vorbim despre
credință trebuie să o privim ca și
o altă perspectivă.
Credința este o alegere. Aleg
să cred sau să îmi fie frică. Aleg
să cred sau să fiu confuz.
Desigur pe lângă credință, mai există în fiecare dintre noi și
îndoială, frică, moleșeală, diverse presiuni. Întrebarea se pune: Ce
hrănesc mai mult: îndoiala, frica sau credința? Credința trebuie să
le controleze pe toate până când ajungi să umbli prin credință.
Poți trăi curat, dar neprihănirea fără credință nu aduce niciun rezultat.
Pentru a trăi ai nevoie de un singur lucru: credință în Dumnezeu.

EDITORIAL

continuare...

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

Ecuatia este simplă: Totul fără Dumnezeu înseamnă nimic.
Nimic plus Dumnezeu înseamnă totul.
Credința în Dumnezeu e ceva de neprețuit, este singurul lucru
pe care Satan vrea să-l fure de la noi. De ce? Pentru că:
Credința în El te-a mântuit.
Credința în El îți dă curaj.
Credința în El te eliberează.
Credința în El e ceea ce îți dă valoare.
Credința Îl mișcă pe Dumnezeu.
Credința în El îți dă încredere.
Credința în El te ajută să te ridici din nou.
Credința în El te ajută să împlinești Cuvântul.
Doamne, mărește-ne credința!

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 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.
Tinerii sunt aşteptaţi în fiecare Marţi de la 10 şi Joi de la ora 19
la un timp de rugãciune şi citire a Cuvântului.
Domnul sã vorbeascã inimilor şi sã transforme vieţi!
CITATE

Credinţa nu este împotriva raţiunii, ci dincolo de limitele
raţiunii, o continuare a ei.

Este de o mie de ori mai bine să fii optimist şi să te înşeli,
decât să fii pesimist şi să ai dreptate.

