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Memorareazã Scriptura!
Luni, 12 februarie

Duminică, 18 februarie

Citirea: Exodul 29-32

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

Marţi, 13 februarie
Citirea: Exodul 33-36
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Daniel Filip,
Puiu Popovici

Miercuri, 14 februarie

Azi, 11 februarie

Citirea: Exodul 37-40
Întâlnire de evanghelizare şi învăţătură
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea, Alex Ghiurău
ºi Puiu Popovici

Joi, 15 februarie
Citirea: Leviticul 1-4

Leviticul 8:12
Versetul sãptãmânii:

Vineri, 16 februarie
Citirea: Leviticul 5-7
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18:45

Sâmbătă, 17 februarie
Citirea: Leviticul 8-10

Din untdelemnul
pentru ungere a
turnat pe capul lui
Aaron şi l-a uns, ca
să-l sfinţească.
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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 Timotei Bulzan

DRUMUL
ELIBERĂRII!
Desfășurarea de for*ă și
de putere a fost impresionantă
la
eliberarea
poporului Israel din Egipt.
Asta ar trebui să ne înve*e
sau să ne aducă aminte de
modul în care Dumnezeu
lucrează. Când își duce la
îndeplinire planurile, atunci
Sursa foto: https://unsplash.com/photos/lU9E1CGYVAg
nimeni nu-i poate sta în cale
– cu tot liberul arbitru (asta fără să insinuez că l-ar anula doar ca
să-și împlinească planul). Da, episodul eliberării poporului Israel
este mărturie a ce poate face Dumnezeu pentru ai Lui. Spun

Anunţuri

continuare...

„poate” pentru că putem observa o progresie a manifestării puterii
Lui și tocmai asta ne revelează caracterul Lui – că El este drept, dar
și sfânt și dragoste. Tocmai această progresie a manifestării puterii
Lui este modul Lui de a respecta liberul arbitru – acest atribut dăruit
omului încă de la crea*ie.
Cât este de frustrant să auzi astăzi oameni care-L resping pe
Dumnezeu tocmai pentru că spun că El n-ar fi drept. Este adevărat
că nu întotdeauna ne place dreptatea Lui, și nu spun că este ușor de
„digerat” mai ales din cauza luptei dintre firea cea veche și omul
nou în Cristos, dar cu toate acestea nu putem să spunem că El n-ar
fi drept. Că pe de altă parte, dacă ne-ar face după dreptate… ar fi
vai!
Un alt lucru de învă*at din această manifestare de putere este,
cât de fără sens este sim*ământul că Dumnezeu ne-a părăsit și nu
mai este lângă ai Lui! Modul în care El ac*ionează în a-i apăra pe ai
Lui, ar trebui să ne fie învă*ătură de minte pentru momentele când
încercăm să-L apăram noi pe El, sau să ne apărăm propria reputa*ie.
Ceea ce vedem în Egipt este modul în care El se luptă pentru ai Lui!
Crezi că mai po*i adăuga tu ceva? Crezi că în toată această
manifestare de putere po*i să aduci îmbunătă*iri? De asta ar trebui
să ne aducem aminte atunci când vine cel rău cu gânduri că El ne-ar
fi părăsit, că El nu-și mai împlinește promisiunile – El vine și când
apare El în scenă… orice om se va pleca.
Și un ultim lucru… modul în care Dumnezeu eliberează poporul
Israel este doar o prefigurare a ceea ce El a făcut prin Cristos, la
Calvar. Cu câtă for*ă și putere „a dat de pământ” cu locuin*a mor*ii!
Cu câtă tărie a pășit în întuneric și a ieșit la lumină pentru ca să
croiască un drum… drumul eliberării! Drumul eliberării pentru mine
și pentru tine!
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 ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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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.

Întâlnirile de miercuri sunt oportunitãţi de a ne invita prietenii ca sã
asculte Evanghelia - asta-i prima noastrã slujire! Sã nu pierdem
oportunitatea de a fi martori ai Lui.
Ne rugãm Domnului pentru izbândã în aceastã lucrare.
Sã credem şi sã ne aşteptãm sã vedem oameni transformaţi prin
puterea Duhului Sfânt la auzirea Cuvântului Sãu.

Plan Orientativ de memorare
Luni

Repetã Efeseni 1:1-4
Memoreazã Efeseni 1:5-6
MIERCURI

Repetã Efeseni 1:1-6
Memoreazã Efeseni 1:7-8
Vineri

Repetã Efeseni 1:1-8

5
ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin
Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale,
6
spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a
dat în Preaiubitul Lui.

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui,
iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său
8
pe care l-a răspândit din belşug peste noi,
prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere;
7
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