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Trãieºte pentru Dumnezeu!
Luni, 7 octombrie

Duminicã, 13 Octombrie

Citirea: 1 Cronici 23, Ezechiel 33, Efeseni 5-6
Întâlnirea bărbaþilor, de la ora 17.

Citirea: 2 Cronici 1-2, Ezechiel 39, Ioan 5
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, 8 Octombrie
Citirea: 1 Cronici 24-25, Ezechiel 34, Filipeni 1-2
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 9 Octombrie

Azi, 6 Octombrie

Citirea: 1 Cronici 26, Ezechiel 35, Filipeni 3-4
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi predică Gusti Raţiu
Lansare de carte… În rana Lui!

Joi, 10 Octombrie

Versetul sãptãmânii:

Citirea: 1 Cronici 27, Ezechiel 36, Ioan 1
Timp de rugăciune de la ora 18.

Vineri, 11 Octombrie
Citirea: 1 Cronici 28, Ezechiel 37, Ioan 2-3
Timp de rugăciune de la ora 18.

Sâmbãtã, 12 Octombrie
Citirea: 1 Cronici 29, Ezechiel 38, Ioan 4

Filipeni 3:20
Dar cetăţenia
noastră este în
ceruri, de unde şi
aşteptăm ca
Mântuitor pe
Domnul Isus
Hristos.
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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

Rugăciune ºi dare de socoteală (2)
Din experien%a lucrării de predicare și pastora%ie mi-am dat
seama că de multe ori ajungem să abordăm teme deosebit de
importante, lucruri esen%iale pentru trăirea noastră creștină și
devenirea noastră în ceea ce Dumnezeu ne vrea, însă nu insistăm
suficient asupra lor, motiv pentru care, nefiind aprofundate, le
pierdem. Nu vreau ca același lucru să se întâmple cu temele
abordate săptămâna trecută, anume, rugăciunea și darea de
socoteală. Așa se face că revin asupra acelorași teme, în primul
rând cu întrebarea: Ai făcut ceva? Ai început ceva nou? Cred și
sunt absolut convins că fiecare creștin, chiar și cei care practică
deja rugăciunea și darea de socoteală, au loc de creștere și de
îmbunătă%ire a practicării disciplinelor spirituale, în spe%ă, cele
două.
Vorbind de rugăciune, în primul rând este de așteptat și este
nevoie să facem schimbări pozitive în timpul nostru personal de
rugăciune și, cu siguran%ă e nevoie să creștem în practicarea
rugăciunii împreună, ca Trup. Acesta e motivul pentru care

EDITORIAL,

continuare...

organizăm întâlniri de rugăciune în fiecare zi. Le repet: pe lângă
întâlnirile de rugăciune deja cunoscute de mar%i și miercuri
seara, vă așteptăm la rugăciuni pentru o oră, în zilele de miercuri
diminea%a ora 6.30, joi și vineri ora 18.
În ceea ce privește darea de socoteală v-am încurajat și
continuăm s-o facem să vă găsi%i unul sau doi parteneri, oameni
de încredere cu care să vorbi%i deschis, să crea%i acel sentiment
de încredere care să ducă la o transparen%ă care să permită
împărtășirea și acelor lucruri pe care aveam tendin%a să le
ascundem.
Să nu uităm că fără cele două discipline spirituale nu se poate
vorbi de ucenicizare, fără ucenicizare nu se poate vorbi de
creștinism, de biserică și de împlinirea scopurilor ei.
Deci, rămânem la acestea două, cu speran%a că fiecare va lua o
decizie în sensul practicării lor.
Pe săptămâna viitoare.

Anun%uri

• Azi, la întâlnirea de seară îl vom avea invitat pe fratele Gusti Raţiu
din Cluj, ocazie cu care va lansa cartea În rana Lui!

• Fratele Petrică Lascău va fi invitat la întâlnirea bărba%ilor de mâine,
7 Octombrie de la ora 1700 unde va prezenta tema: Luptele
bărbailor sau Războiul invizibil. Vă așteptăm cu drag.
• 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”!

• Vineri, 11 Octombrie de la ora 1800 va avea loc la Sala Sporturilor o
întâlnire a bisericilor penticostale din oraș cu ocazia lansării căr.ii
pastorului Petrică Lascău. Suntem aștepta.i cu to.ii, și vă încurajăm
să vă aduce.i prietenii.

CITATE DESPRE FAMILIE… de Petrică Lascău

Familia trăieşte prin har, nu prin performanţe.

Dumnezeu ne cere să iubim, nu să avem dreptate.

Azi există mult mai multă autoritate în familiile moderne.
Necazul este numai că o au copiii.

Familia care se roagă împreună rămâne împreună.

Nevestelor, faceţi astfel ca bărbaţii voştri să vină cu
bucurie acasă, şi voi bărbaţilor, purtaţi-vă astfel ca ele să
regrete că trebuie să plecaţi de acasă. (Luther)

Ferice de soţul şi soţia care au simţul umorului, pentru că
acesta este un amortizor pentru multe din şocurile vieţii.

Ferice de soţul şi soţia care vor şti să-şi rezolve problemele
singuri, fără ajutorul părinţilor sau rudelor.

Fericirea nu înseamnă să ai ceea ce doreşti, ci să doreşti
ceea ce ai.

Râsul şi veselia din familie face să fie mai puţini copii
vagabonzi pe străzi.
Familia este singurul rai dat nouă pe pământ.

Evenimente speciale
Beni Chichineşdi cu Anamaria Chereceş
Sâmbătă, 28 Septembrie a avut loc căsătoria lui:

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

