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Fii credincios în lucrul Domnului!
Luni, 9 octombrie

Duminică, 15 octombrie

Citirea: Isaia 40-42, Psalmul 119:42-88

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Teodor Bulzan

Marţi, 10 octombrie

Citirea: Isaia 46-48, Psalmul 119:89-131
Întâlnire de evanghelizare şi învăţătură
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Joi, 12 octombrie
Citirea: Isaia 49-51, Proverbe 25:1-5

Vineri, 13 octombrie
Citirea: Isaia 52-54, Psalmul 119:132-176
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18:45

Sâmbătă, 14 octombrie
Citirea: Isaia 55-57, Proverbe 25:6-11

IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL

Citirea: Isaia 43-45, Proverbe 24:29-34
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Daniel Filip,
Puiu Popovici

Miercuri, 11 octombrie
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Azi, 8 octombrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea
ºi predică Andy Paine - lucrarea în penitenciare

Proverbe 24:29

Versetul sãptãmânii:

Nu zice: „Cum
mi-a făcut el aşa
am să-i fac şi eu,
îi voi răsplăti
după faptele lui!”

www.betania.ro

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

O ÞARĂ
DE PENSIUNI
Călătoresc zilele acestea
înspre sudul țării. Mi-a atras
privirile, nu pentru prima
dată, de altfel, mulțimea de
pensiuni. Mai peste tot,
călătorind în țară, întâlnești
pensiuni, eventual vile și…
săli de nunți! Oradea cel
puțin excelează la ultima
categorie. Așa a înțeles
românul să contribuie la construcția „capitalismului multilateral
dezvoltat”. Cu banii câștigați cu trudă prin alte țări, a venit acasă
și, după ce și-a construit vila, a ‘ctitorit’ o pensiune! Nu
contează că cele mai multe dintre acestea stau goale. O fi țara

continuare...

noastră frumoasă, așa este, dar totuși nu poate fi toată o zonă
turistică și pentru simplul motiv că ne lipsesc turiștii. Numai dacă
nu ne decidem să mergem cu toții în alte părți la muncă și să
ținem țara doar pentru concedii! Ca să facem rost și de turiști!
În fine, am spus toate acestea ca să zic, de altfel că tare ni se
mai potrivește mesajul lui Isaia. Că tot citim cartea profetului
Isaia. Atunci, prin Isaia, Dumnezeu mustră un popor care-L
cunoștea pe Dumnezeu din ce în ce mai puțin. Vezi cum îi
caracterizează Isaia: învățătură peste învățătură, puțin aici, puțin
dincolo… . Asta înseamnă superficialitate care duce la
ignoranță. De fapt, iată cum îi caracterizează Dumnezeu:
Domnul zice: „Când se apropie de Mine poporul
acesta, Mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima
lui este departe de Mine, și frica pe care o are de
M i ne n u e s t e d e c â t o î n v ă ț ă t u r a d e d a t i n ă
omenească (29:13).
Însă, atunci ca și acum, Dumnezeu rămâne același: bun,
credincios și milos. Da, El a judecat pe poporul Său, dar texte
precum cele din capitolul 35 sunt dătătoare de speranță –
asemenea mesaj este pentru ei, dar e și pentru noi. În Isaia sunt
profeții care urmează să se împlinească. Ele privesc și Biserica.
În fine, în ciuda stării poporului de atunci cât și a stării
generale de azi, rămâne valabil cuvântul spus tot de Isaia: „Cel
ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce
nesocotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage
mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupa
urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca
să nu vadă răul, acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor
fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, și apa nu-i va lipsi.”
Iar aceasta este mai important decât vile, pensiuni și săli de
nunți!
Pe săptămâna viitoare!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

EDITORIAL

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.
Sã fim martori ai lui Cristos spunând Vestea Bunã
unei lumi care are nevoie de El!
Vino cu prietenii la întâlnirea de evanghelizare şi învãţãturã
de miercuri unde va sluji pastorul Vladimir Pustan.

Continuã slujirea în camera de vindecare interioarã (healing room).
Toţi cei care au nevoie de restaurare interioarã, rugãciune profeticã şi
slujire practicã pot lua legãtura cu Felicia Silaghi.

S MS cu motivul dvs. de rugãciune :

07 7 0 92 1 61 8

CITATE

Tăcerea este şi ea o parte de vorbire.

Inima are raţiunile ei, pe care raţiunea nu le cunoaşte.

Analfabetul de mâine nu va fi cel care nu ştie să citească, ci
va fi cel care nu ştie să înveţe.

Dacă vrei să vezi curcubelul trebuie să te obişnuieşti cu
ploaia.

Înţelepciunea este pentru suflet, ceea ce sănătatea este
pentru trup.

