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Sfinþeºte -þi limba!
Luni, 2 Decembrie

Duminicã, 8 Decembrie

Citirea: Iov 1-2, Iona 2-3, Evrei 8-9
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Citirea: Iov 10, Mica 6, Iacov 2
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Dana şi Denisa, Liviu Buzguţa
şi Teodor Bulzan

Marþi, 3 Decembrie
Citirea: Iov 3-4, Iona 4, Evrei 10
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 4 Decembrie
Citirea: Iov 5, Mica 1, Evrei 11
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
şi Ionel Socaciu

Joi, 5 Decembrie
Citirea: Iov 6-7, Mica 2, Evrei 12
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Vineri, 6 Decembrie
Citirea: Iov 8, Mica 3-4, Evrei 13
Întâlnire fete / băieţi, de la ora 18.

Sâmbãtã, 7 Decembrie
Citirea: Iov 9, Mica 5, Iacov 1

Azi, 1 Decembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Florin Corde

Iacov 1:26

Versetul sãptãmânii:

Dacă crede cineva
că este religios, şi
nu-şi înfrânează
limba, ci îşi înşală
inima, religia unui
astfel de om este
zadarnică.
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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

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!
Azi, fiind Ziua Na*ională a României,
mai mult ca în alte zile, e bine să
medităm la *ara noastră, la faptul că
suntem români și că Dumnezeu
este cel care a rânduit aceste
realită*i în ceea ce ne privește. De
fapt, na*ionalitatea alături de alte
câteva lucruri, de altfel foarte
importante, cum ar fi familia, numele, nu
intră în libertatea noastră de alegere.
Condi*iile pentru ca o *ară să existe sunt: să aibă o limbă, un
teritoriu și o constitu*ie, sau lege – sistem juridic sau organizare.
Premizele pentru apari*ia na*iunilor au fost create la Turnul Babel,
atunci când oamenii s-au împăr*it pe criteriul limbilor diferite pe
care au început să le vorbească. Imposibilitatea de a comunica i-a
for*at să se răspândească pe pământ, găsindu-se unii pe al*ii, cei
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care se puteau în*elege, ocupând teritorii și organizându-se. Așa,
până la urmă au apărut triburile, grupurile entice, neamurile
respectiv na*iunile pământului. La un moment dat în istorie au
apărut statele și *ările, acestea fiind forme de organizare ale
na*iunilor.
Revenind la ziua de astăzi, ea este aleasă a fi Ziua României
pentru că începând cu o zi de 1 decembrie, România, a început să
func*ioneze ca *ară în această formă, între aceste grani*e, mai mult
sau mai pu*in, desigur.
Însă, această zi e o zi de sărbătoare nu doar pentru România ca
*ară ci, mai mult, pentru România ca na*iune.
Ne gândim deci și ne rugăm pentru neamul românesc de
pretutindeni, pentru români oriunde s-ar afla ei, în orice altă *ară,
pe orice alt meleag. Doamne binecuvintează-i pe români!
Doamne, dă-le harul pocăinei și al cunoașterii de Tine,
protejează-i și fă-i cap și nu coadă așa precum ai promis și
poporului Tău. Românii sunt un popor al Tău, Doamne. Un
popor care-și are eroii săi, eroi ai credin*ei care au pășit demult în
constela*ia eroilor credin*ei, iar al*ii sunt gata să pășească. Nu-i
uităm pe cei din neamul nostru care trăiesc pe alte meleaguri de
dragul Tău, Doamne, pentru a duce și a fi o mărturie a Ta între alte
neamuri și popoare, Doamne, binecuvintează-i pe misionarii
români.
Revarsă belșug de bunăstare peste *ară, pocăin*ă și cunoaștere
de Tine. Dă-i conducători cu frică de Tine și folosește România și pe
români ca oameni ai tăi, demni și responsabili. Ne rugăm, credem
și știm că în Marea Mul*ime de oameni adunată în fa*a Tronului
Tău, mul*ime formată din toate na*iunile și limbile pământului așa
cum ne descrie cartea Apocalipsei, na*iunea română și românii –
copii ai Tăi se vor întâlni unindu-se cu celelalte na*iuni ale
pământului în cel mai măre*, glorios și de nedescris cor care va fi
existat vreodată cântând și închinându-se Celui care stă pe Tron:
Domnul Dumnezeu – Isus Cristos – Mielul!
A lui să fie Slava și acum și atunci și în vecii vecilor! Amin!

poezie Dumnezeu
Să nuucenici
închidem poezie
zarea peste noiviaţă
Identitate oameni
Să nu Dumnezeu
intrăm la nimeni în robie ucenici
lume veşnic etern litere cuvinte
de Ioan Alexandru
Oricât am fi de hărţuiţi şi goi
litere cuvinte oameni minunat
zbor îngeri de ce?

limbă

întunericmeu
implică
lumină
grabămumei
pace
umbră
Şi-n neamul
un singurstai
legământ
Din pântecele
circumscris
pânăcopiii
astăzi estefetiţă
în puterebăiat parte
Să rugăciune
nu mă-ncapă nimeni şi-apartina
lucrare
El inimă
Această patrie, acest pământ
Să fiu pribeag hrănit de paradis
copii
parte specific mijlocitor slujire comori slujire
Să-l pregătim încet de înviere.
Cu cât în mine totul se-nstrăină.
dragoste lucrare întuneric grabă etern

Ţinem de-o biruinţă ce ne ştie.

Anun%uri

minunat

• Mâine, 2 Decembrie de la ora 1800 va avea loc lansarea albumului
Valuri din lumină a trupei românești Not an Idol. Este din nou o bună
ocazie de a ne invita prietenii la biserică. Să ne rugăm pentru acest
eveniment.

• Au început pregătirile pentru un nou botez în apă care va avea loc în
biserica noastră în luna Decembrie. Așa că, dacă încă nu L-ai
mărturisit pe Domnul în apa botezului, nu mai amâna această
decizie şi fii o mărturie pentru familia ta, prietenii tăi, înaintea
bisericii şi a Cerului, a schimbării pe care Isus a adus-o în viaţa ta,
odată ce-a intrat în ea.
• Întâlnirile de rugăciune continuă în fiecare seară de la ora 1800 și
Miercurea și de la ora 630 diminea-a. Scopul acestor întâlniri este a
căuta Fa-a Domnului și călăuzirea Lui cât și rugăciune pentru biserică,
oraș și na-iune. Sunte-i aștepta-i la aceste întâlniri de către slujitorii
din biserică, dar este o oră deschisă oricui dorește să se roage.

• TE INVITĂM SĂ TE IMPLICI în proiectul social O
masă pe zi! DONEAZĂ 25 de lei şi dai de
mâncare unei persoane în nevoi, timp de o
săptămână. Folosi-i plicul de colectă pentru
aceste dona-ii. „Să dăm hrană celui flămând”!

• Să ne rugăm în așteptarea unei seri speciale cu ocazia sărbătorilor
din acest an: Seara colindelor din 20 decembrie.

