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Sfinþeºte locul unde eºti!
Luni, 25 noiembrie

Duminicã, 1 Decembrie

Citirea: Neemia 13, Amos 5, 2 Tim. 2
Întâlnirea bărbaţilor, de la ora 18.

Citirea: Estera 9-10, Iona 1, Evrei 6-7
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Teodor Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului!

Marþi, 26 noiembrie
Citirea: Estera 1, Amos 6, 2 Tim. 3-4
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 27 noiembrie

Azi, 24 Noiembrie

Citirea: Estera 2, Amos 7, Tit 1-3
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
şi Florin Corde

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Dana şi Denisa şi Ionel Socaciu

Joi, 28 noiembrie
Citirea: Estera 3-4, Amos 8, Filimon 1
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Vineri, 29 Noiembrie
Citirea: Estera 5-6, Amos 9, Evrei 1-2
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbãtã, 30 Noiembrie
Citirea: Estera 7-8, Obadia, Evrei 3-5

Tit 1:15

Versetul sãptãmânii:

Totul este curat
pentru cei curaţi;
dar pentru cei
necuraţi şi
necredincioşi, nimic
nu este curat: până
şi mintea şi cugetul
le sunt spurcate.
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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

Beneficiile m e d i t a ţ i e i
asupra Scripturii
Ne pregătim deja pentru ca, intrând în anul care vine, să
perfec'ionăm rela'ia noastră cu Cuvântul lui Dumnezeu. Una
dintre disciplinele deosebit
de importante și necesare
este
meditarea
asupra
Cuvântului citit.
Voi insista în acest editorial
asupra câtorva beneficii ale
medita'iei asupra Scripturii.
Aceasta, la început poate fi o
experienţă diferită sau dificilă.
Chiar şi în zilele când stai o oră şi meditezi şi, aparent, nimic
nu se întâmplă, înseamnă că eşti consecvent. Ce fel de mesaj de
dragoste îi transmiţi lui Dumnezeu, înaintea cerului, atunci când
petreci o oră cu Isus, şi nu în faţa unui program TV, de exemplu?

EDITORIAL,

continuare...

Pe lângă lucrul cel mai bun dintre toate – comuniunea cu
Dumnezeu – mai sunt şi beneficii de durată pentru practicarea în
mod regulat şi consecvent a meditaţiei asupra Scripturii.
1. Meditaţia asupra Scripturii este un mod extraordinar de a
memora Scriptura. Apoi, când apare oportunitatea de a
vorbi cu cineva despre Isus, poţi să extragi din memorie un
pasaj biblic şi să-l mărturiseşti pe Isus cu putere.
2. Meditaţia asupra Scripturii este un mod puternic de a birui
păcatul şi întunericul. Pe măsură ce ne umplem minţile şi
inimile cu Cuvântul lui Dumnezeu, vom bloca „accesul” în
minţile noastre şi în viaţa noastră la tiparele păcătoase şi
decepţiei.
3. Acurateţea şi profunzimea mărturisirii lui Isus (ex. profeţie)
va creşte simţitor prin meditarea asupra Scripturii.
Apostolul Ioan se afla în exil, pe Insula Patmos, meditând
asupra Cuvântului lui Dumnezeu când a primit mesajul
profetic.
4. Meditaţia consecventă asupra Scripturii va zidi o „rampă de
lansare” în a împlini scopurile lui Dumnezeu pe acest
pământ. Apostolul Pavel a petrecut ani de zile în deşert,
meditând şi căutându-l pe Domnul. Isus a petrecut 40 de
zile în deşert, meditând asupra Cuvântului rostit de către
Dumnezeu.
5. Meditaţia consecventă asupra Scripturii este un mod
puternic pentru a sluji lui Isus în mod regulat! Chiar dacă
nimic nu pare să se întâmple în timp ce faci acest lucru,
totuşi, ai petrecut un timp iubindu-l pe Isus. Creştinismul
apostolic nu este, în nici un caz, unul „centrat pe sine”!
Deci, acum și în anul următor, propune'i-vă și programa'i-vă
un timp de meditare asupra Scripturii citite!

CITATE

Meditaţia este simplu a vorbi cu Dumnezeu despre Cuvântul Său
cu o dorinţă ca viaţa ta şi a celor pentru care te rogi să vină în
acord cu El. (William Thrasher)
E de folos să citeşti, dar numai când cugeţi asupra ceea ce
citeşti. (Malebranche)

Anun%uri

• Mâine, 25 Noiembrie de la ora 1800 - aşteptăm toţi băieţii/bărbaţii
la o nouă întâlnire cu bărbaţii.

• Încep pregătirile pentru un nou botez în apă care va avea loc în
biserica noastră în luna Decembrie. Așa că, dacă încă nu L-ai
mărturisit pe Domnul în apa botezului, nu mai amâna această
decizie şi fii o mărturie pentru familia ta, prietenii tăi, înaintea
bisericii şi a Cerului, a schimbării pe care Isus a adus-o în viaţa ta,
odată ce-a intrat în ea.
• Întâlnirile de rugăciune continuă în fiecare seară de la ora 1800 și
Miercurea și de la ora 630 diminea.a. Scopul acestor întâlniri este a
căuta Fa.a Domnului și călăuzirea Lui cât și rugăciune pentru biserică,
oraș și na.iune. Sunte.i aștepta.i la aceste întâlniri de către slujitorii
din biserică, dar este o oră deschisă oricui dorește să se roage.

• TE INVITĂM SĂ TE IMPLICI în proiectul social O
masă pe zi! DONEAZĂ 25 de lei şi dai de
mâncare unei persoane în nevoi, timp de o
săptămână. Folosi.i plicul de colectă pentru
aceste dona.ii. „Să dăm hrană celui flămând”!

• În data de 2 Decembrie va avea loc lansarea albumului Valuri din
lumină a trupei românești Not an Idol. Este din nou o bună ocazie de
a ne invita prietenii la biserică. Să ne rugăm pentru acest eveniment.

• Să ne rugăm în așteptarea unei seri speciale cu ocazia sărbătorilor
din acest an: Seara colindelor din 20 decembrie.

