Ascultã, Doamne, ruga mea!
Luni, 4 Februarie

Duminicã, 10 Februarie

Citirea: Exod 10, Psalmi 64-65, Romani 15-16
Întâlnirea surorilor, de la ora 18.

Citirea: Exod 19-20, Psalmi 73, Marcu 6
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Robert Pop, Liviu Buzguþa
şi Timotei Bulzan

Marþi, 5 Februarie
Citirea: Exod 11-12, Psalmi 66-67, Marcu 1
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 6 Februarie

Azi, 3 Februarie

Citirea: Exod 13-14, Psalmi 68, Marcu 2
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Florian Prodea

Joi, 7 Februarie

Versetul sãptãmânii:

Citirea: Exod 15, Psalmi 69, Marcu 3

Vineri, 8 Februarie
Citirea: Exod 16, Psalmi 70-71, Marcu 4
Întâlnirea adolescenţilor / liceenilor, ora 18.

Sâmbãtã, 9 Februarie
Citirea: Exod 17-18, Psalmi 72, Marcu 5

Psalmul 69:13

Dar eu către Tine îmi
înalţ rugăciunea,
Doamne, la vremea
potrivită. În
bunătatea Ta cea
mare, răspunde-mi,
Dumnezeule, şi dă-mi
ajutorul Tău!
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui-i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XXI
Nr. 5 / 3 februarie 2013
apare sã ptãmânal

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

Aşteptări 2013.
Perspective profetice

Reiau, pe scurt, așteptările pe care le putem avea în anul acesta,
cu scopul de a medita asupra lor, de a descoperi altele noi și a
continua să ne rugăm ca Domnul să împlinească voia Lui cu noi:

1. Apele statute ale scăldătorilor Betezda vor fi tulburate!

2. Urechi profetice care, nu doar să audă, ci să asculte și să
în!eleagă, vor fi date! – 1 Sam. 3:3,10. Vorbește Doamne, căci robul
Tău ascultă!
3. Dumnezeu va da schi!a și planul noilor burdufuri pe care le
formează. În Iosua 3:3-6 oamenii trebuiau să urmeze Chivotul
cum nu-l urmaseră înainte!
4. Vor fi lucruri pe care le vom face în mod diferit. Dumnezeu vrea
să fim roditori, nu ocupa'i! Aceasta poate presupune structuri noi.

5. Dumnezeu va scoate în eviden!ă și va adânci în copiii Săi
în!elegerea adevăratei noastre identită!i (1 Cor. 6:17,19).

EDITORIAL,

continuare...

6. O în!elegere schimbată a războiului spiritual. Vorbim aici de
o nouă autoritate spirituală, de a porunci, a decreta lucruri care să
se întâmple. Matei 18. De la Daniel 10:13 la Coloseni 2.15.

7. Dumnezeu eliberează oameni de poverile lor. Psalm 81 – zece
promisiuni.
8. O convergen!ă a genera!iilor. Gen. 26:18-24 – O nouă genera'ie
care descoperă și eliberează fântânile săpate de strămoșii lor,…!
9. Un an al ușilor deschise!

10. Domnul va sufla în flăcările mici care vor arde mai tare,
mucul care mai fumegă nu-l va stinge!
Doamne, facă-se Voia Ta, precum în cer așa și pe pământ! Amin!

Anun%uri

• Întâlnirea lunară a surorilor va avea loc Luni, 4 Februarie 2013
de la ora 18. Tema acestei întâlniri este: Credincioșia lui Dumnezeu.

• 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”!
• Miercurea, de la ora 17, pentru cei care au nevoie de consiliere sau
doresc să mărturisească păcate, pastorul bisericii vă stă la dispozi-ie.

• Așteptăm încurajări, mărturii, experien-e a modului în care
Dumnezeu a lucrat în via-a dvs. în această perioadă de post.
Trimite-i aceste gânduri la adresa de email raspuns@betania.ro
sau prin săcule-ele de colectă.

DOAMNE, TE IUBESC!
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ªi simplu, din plăcere, fără alt motiv, vreau ca adesea
biruitor
mijlocitor
lumină încurajare prin
să-þi spun: Doamne,
Te iubesc!

