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Fii credincios în lucrul Domnului!
Luni, 11 septembrie

Duminică, 17 septembrie

Citirea: Iacov 1-3, Psalmul 107

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Florin Cutilea, Adi Strete
şi Teodor Bulzan

Marţi, 12 septembrie
Citirea: Iacov 4-5, Proverbe 23:1-5
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Daniel Filip,
Florian Prodea

Miercuri, 13 septembrie
Citirea: Eclesiastul 1-3, Psalmul 108
Întâlnire de evanghelizare şi învăţătură
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Joi, 14 septembrie
Citirea: Eclesiastul 4-6, Proverbe 23:6-11

Vineri, 15 septembrie
Citirea: Eclesiastul 7-9, Psalmul 109
Rugăciune, de la ora 22.

Sâmbătă, 16 septembrie
Citirea: Eclesiastul 10-12, Proverbe 23:12-16

Azi, 10 septembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan
ºi predică Puiu Popovici

Proverbe 23:4
Versetul sãptãmânii:

Nu te chinui ca să
te îmbogăţeşti,
nu-ţi pune
priceperea în
aceasta.
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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

(RE)ÎNCEPUTURI!
În fiecare an, luna Septembrie
este vremea unor începuturi. Unele
dintre acestea pur și simplu se
întâmplă. Că vrem, că nu vrem, ne
place sau nu! Este consacrat deja
începutul de an școlar. Unii de-abia îl
așteaptă, pentru alții este un coșmar,
iar pe alții îi lasă indiferenți!
În cele ce urmează mă voi referi,
însă, la câteva lucruri pe care le vom
începe ca biserică. Desigur, reîncepem întâlnirile de rugăciune
fiecare zi de marți, reîncepem slujirea de joi din camera
vindecare, eliberare și consiliere, reîncepem întâlnirile
evanghelizare și învățătură de miercurea. Ar trebui, unii,

din
de
de
să

EDITORIAL

reînceapă citirea zilnică a Bibliei – timpul personal de părtășie cu
Domnul. Toți ar trebui să reîncepem o viață mai serioasă de
sfințenie și apropiere de Domnul. Sunt multe lucruri, dacă ne
gândim bine, care ar trebui reîncepute. Poate în viața de familie, în
relațiile cu prietenii sau unii cu alții, cu colegii etc.
Un început, de data aceasta despre care vreau să vorbesc și pe
care vreau să-l anunț și pe această cale este organizarea unui timp
special de rugăciune – o noapte de rugăciune, care sperăm să se
repete la un interval de 1-2 luni și să continue. Prima întâlnire de
genul acesta va avea loc Vineri 15 septembrie de la orele 22.
Dacă în anii anteriori obișnuiam în luna septembrie să avem
întâlniri de organizare și evaluare, cu cei implicați în slujire, de data
aceasta vreau să începem cu rugăciune. Desigur că nici evaluarea
și organizarea nu vor fi neglijate.
Am fost provocați în ultima perioadă cu chemarea din partea
Domnului de a trece la un nou nivel. Tocmai pentru că nu avem
datele exacte și nu știm foarte precis ce înseamnă aceasta, avem
nevoie de rugăciune. Cred și sunt convins că Domnul ne va duce
la nivelul și locul la care ne vrea, noi doar trebuie să ne
disponibilizăm, să-I spunem că vrem și să dorim ca El să facă între
noi și cu noi tot ceea ce dorește! În esență despre aceasta va fi
vorba în prima noapte de rugăciune la care vă aștept!
Pe curând!
CITATE

Cu pumnul strâns nu se poate da niciodată mâna.

Copacii sunt efortul nesfârşit al Pământului de a vorbi cu
cerul.

Legile lui Dumnezeu durează mult mai mult decât cei care
le calcă în picioare.

Albina are mare nevoie de aripi chiar şi după ce a adunat
mierea în stup; altfel, s-ar îneca singură în miere.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

continuare...

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.

Vã chemãm la o noapte de Rugãciune.
Un timp în care sã cãutãm faţa Domnului,
cãlãuzirea Lui şi planul Lui în viaţa noastrã şi viaţa bisericii.
Haideţi sã ne pocãim înaintea Lui!
Ne întâlnim Vineri, 15 septembrie de la ora 22.
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.
Reîncepe 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.
Cei care v-aţi hotãrât sã faceţi botezul în apã nu mai amânaţi! Începem o
perioadã de pregãtire/ucenicizare şi pentru aceasta vã rugãm sã luaţi
legãtura cu fr. Ionel Socaciu. Nu amâna sã spui tuturor prin mãrturia
botezului faptul cã Isus Cristos ţi-a schimbat viaţa.

S MS cu motivul dvs. de rugãciune:

07 7 0 92 1 61 8

