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Cautã Faþa Domnului!
Luni, 27 Ianuarie
Citirea: Geneza 12-15
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Marţi, 28 Ianuarie
Citirea: Iosua 16-20
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Miercuri, 29 Ianuarie
Citirea: Psalmii 12-14
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.

Joi, 30 Ianuarie
Citirea: Iov 9-10
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Vineri, 31 Ianuarie
Citirea: Isaia 23-28
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Sâmbătă, 1 Februarie
Citirea: Matei 11-13

Duminică, 2 Februarie
Citirea: Romani 9-10
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!

Azi, 26 Ianuarie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Ionel Socaciu

Psalmul 13:5
Eu am încredere
în bunătatea Ta,
sunt cu inima
veselă,
din pricina
mântuirii Tale.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.
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• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

NOUÃ MODURI DE A-ÞI CREªTE
TEMPERATURA SPIRITUALÃ
Cum să continui să fii în clocot pentru Domnul? Cum îţi poţi menţine și crește
temperatura spirituală într-un timp când credinţa multora a scăzut la nivel de
căldicel sau aproape de îngheţ?
Iată câteva modalităţi prin care poţi să-ţi crești temperatura spirituală pentru
ca să ajungi să fii în clocot pentru El:
1. Stai înrădăcinat în Cuvânt sau întoarce-te la Cuvânt. Zelul spiritual este aprins
în inima ta când îl auzi pe Domnul vorbindu-ţi prin paginile Scripturii
(Luca 24:32).
2. Alimentează focul rugăciunii
private. Focul nu ţine mult
dacă nu este alimentat în
mod continuu. Trebuie
să-ţi păzești timpul
personal de părtășie cu
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continuare...

Domnul ca și cum viaţa ta depinde de acesta. Nu poţi supravieţui spiritual fără
părtășia cu Domnul.
3. Laudă-L pe Domnul abandonându-te Lui. Câteodată descurajarea, frica și
anxietatea pot îngheţa sufletele noastre. Bucuria în Domnul este singurul mod
de a le dezgheţa. Dacă treci printr-o perioadă îndelungată de dezamăgire,
strigă laudele Domnului și vei primi o nouă putere.
4. Părăsește obiceiurile rele. „Nu stingeţi Duhul” (1 Tesal. 5:19). Faci anumite lucruri
care ar putea stinge flacăra Duhului în viaţa ta? Mulţi creștini rămân într-o
copilărie perpetuă, imaturitate spirituală din cauza dependenţei pe care o au
faţă de anumite obiceiuri. Dacă alegi să trăiești în asemenea legături,
niciodată nu vei putea fi în clocot pentru Domnul.
5. Rezolvă-ţi problema resentimentelor - (Matei 24:12). Amărăciunea și neiertarea
duc la îngheţarea sufletului. Păzește-ţi inima și rezolvă repede orice ofensă.
6. Intensifică părtășia cu biserica. Focul se încinge când cărbunii sunt apropiaţi, iar
depărtarea lor îi răcește. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în comunitate.
7. Începe să-ţi folosești darurile spirituale. Pasiunea spirituală crește când slujești
altora. Când ungerea Lui trece prin tine spre alţii, temperatura crește.
8. Găsește-ţi un mentor. Apropie-te cât mai mult de cei care deja ard pentru
Domnul. Te vei aprinde și tu. Fii gata să dai socoteală de viaţa ta.
9. Împărtășește-ţi credinţa. Nu este nimic mai mișcător decât a conduce pe cineva
la Cristos. Totuși statisticile arată că 95% dintre creștini nu au condus la
Cristos pe nimeni. Împărtășește Evanghelia și temperatura ta va crește.
Lumea aceasta are nevoie de creștini cu pasiune, oameni în clocot pentru
Cristos. Vei fi tu un asemenea creștin anul acesta? Vom fi noi? Doamne ajută!
(Prelucrare după Lee Grady - Charisma – Fire in my bones)

Ce este rugăciunea

de Imola Molnár, la seara de rugăciune pentru unitatea credincioşilor de la Biserica Betania

Rugăciunea este cea mai personală discuţie cu Domnul nostru. În
timpul acestor conversaţii nu avem comportament fals, nu jucăm roluri

din interes, nu ne ascundem după măşti. Degeaba am încerca să-L
păcălim pe Dumnezeu, că nu putem… El ne cunoaște!
Când vorbim cu El, atunci suntem cei mai sinceri, cei mai deschişi, cei
mai curaţi, dar în acelaşi timp şi cei mai fragili. Ne trebuie foarte mult
curaj să putem sta în Faţa Domnului şi să ne putem uita sinceri în ochii
Lui. Dar merită să fim curajoşi, căci nimeni altul nu ne ascultă în felul în
care ne ascultă Domnul. Nimeni altul nu ne cunoaşte atât de bine, cât de
bine ne cunoaşte El şi nimeni altul nu este atât de atent ca Domnul nostru.
Rugăciunea este cea mai frumoasă discuţie pe care o putem avea
vreodată.
Şi acum, în timpul săptămânii de rugăciune, să ne rugăm ca prin
unitatea noastră să devenim noi instrumentele păcii Domnului. Să
putem duce iubire acolo unde este ură. Unde-i jignire, să aducem
iertare. Unde-i nelinişte – înţelegere, unde-i greşeală – dreptate, unde-i
îndoială – credinţă, unde-i disperare – speranţă, unde-i întuneric –
lumină, unde-i tristeţe – bucurie. Să nu căutăm consolare, ci noi să
consolăm.
Să nu căutăm înţelegere, ci noi să-i înţelegem pe ceilalţi. Şi să nu
căutăm să fim iubiţi, ci noi să îi iubim pe ceilalţi. Amin!

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 .

