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Fii un martor al Lui!
Luni, 2 februarie

Duminică, 8 februarie

Citirea: Exod 29-30 ºi Matei 21:23-46
Întâlnirea femeilor, de la ora 18.

Citirea: Levitic 4-5 ºi Matei 24:29-51
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Sorin Tămaş
şi Teodor Bulzan

Marţi, 3 februarie
Citirea: Exod 31-33 ºi Matei 22:1-22
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 4 februarie
Citirea: Exod 34-35 ºi Matei 22:23-46
Rugăciune de dimineaţă, de la ora 630.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
şi Florian Prodea

Joi, 5 februarie
Citirea: Exod 36-38 ºi Matei 23:1-22

Vineri, 6 februarie
Citirea: Exod 39-40 ºi Matei 23:23-39
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 7 februarie
Citirea: Levitic 1-3 ºi Matei 24:1-28

Azi, 1 februarie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Florian Prodea

Matei 24:14
Versetul sãptãmânii:

Evanghelia aceasta a
Împărăţiei va fi
propovăduită în toată
lumea, ca să slujească
de mărturie tuturor
neamurilor. Atunci va
veni sfârşitul.
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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

RUGĂCIUNEA
CONTINUĂ!
Am încheiat cele două
săptămâni de rugăciune și
post pe care ni le-am propus.
Unii, care nu au venit din
motive subiective probabil își
zic acum că nu au pierdut
nimic, că oricum nu s-a
întâmplat nimic răsunător.
Alții, care nu au venit din motive obiective, probabil că regretă (și
au motive s-o facă!). Cei care au fost, probabil că fiecare evaluează
din punctul lui de vedere lucrurile, iar părerile sunt foarte diverse.
Câteva concluzii și învățături sunt, cred, evidente:
• Prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt a fost prezentă
chiar și atunci când nu am simțit noi aceasta.
• Dumnezeu ascultă rugăciunile copiilor Săi și astăzi.

EDITORIAL

Anunţuri

• A fost înălţător faptul că ne-am putut ruga unii pentru alții
(vineri seara, în mod special)!
• S-a încheiat o formă de rugăciune, dar rugăciunea trebuie
să continue:
- În primul rând, la nivelul individual, sunt vitale pentru
orice creștin dezvoltarea disciplinei postului, a unei
vieți personale de rugăciune şi a relației cu Cuvântul
- Rugăciunea în grupe mici
- Rugăciunea din timpul întâlnirilor de sărbătoare ale
bisericii
- Rugăciunea din diferitele întâlniri de peste
săptămână: de marți, miercuri, ale tinerilor etc.
Un aspect deosebit anul acesta, care nu poate fi ignorat în
contextul rugăciunii, este faptul că Bisericile Holiness au declarat
anul 2015 ca fiind „anul Duhului Sfânt”. În sensul acesta este de
dorit a sublinia acest fapt inclusiv prin învățături adecvate și studii
legate de Persoana Duhului Sfânt și lucrarea Sa. Există un plan ca
în fiecare trimestru al anului să se abordeze în ordine următoarele
teme: cine este Duhul Sfânt, care este lucrarea Lui, darurile și
roada Duhului Sfânt. În sensul acesta, întâlnirile de miercuri vor
căpăta această nouă dimensiune. Vă aștept pe toți la aceste
întâlniri, să învățăm mai mult să-L cunoaștem pe Duhul Sfânt, cel
care desăvârșește lucrarea de pregătire a Bisericii pentru întâlnirea
cu Mirele! Pe săptămâna viitoare.
CITATE

Tăcerea, de foarte multe ori, este răspunsul celor
înţelepţi.

O personalitate este aceea care se dăruieşte, nu se
justifică.

Înainte să vă supăraţi pe cel care vă pune la treabă,
amintiţi-vă că, fără presiune, nu se formează
diamantele!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

continuare...

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.

Întâlnirea lunarã a surorilor din biserica noastrã va
avea loc luni, 2 februarie 2015, ora 1800. Eşti
invitatã special la un timp în care sã ne zidim
sufleteşte împreunã şi sã ne încurajãm una pe
cealaltã în umblarea noastrã cu Domnul, dându-I
voie sã ne schimbe din interior spre exterior.

PREZENŢA
TA
CONTEAZĂ

Tema acestei întâlniri: „(Ne)Iertarea”

Program „After School”
Luni şi Miercuri
Marþi
Joi

Matematicã, cls. 5-8 – ora 15:00 - 17:00
Limba Românã, liceu şi cls. 8 – ora 15:30 - 17:00
Limba Românã, cls. 5-8 – ora 15:00 - 17:00

Luni

Limba Englezã, cls. 1-4 – ora 14:30 - 16:30

Marţi

Limba Englezã, cls. 5-8 – ora 15:00 - 17:00

Joi

Chimie, cls 7-12 – ora 15:00 - 17:00

-pentru informaţii suplimentare: Ghiurãu Lavinia, 0758015045
-dacã mai sunt doritori, mai este loc pentru înscrieri.

