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Binecuvânteazã. Încurajeazã. Ridicã pe alþii!
Luni, 12 ianuarie

Duminică, 18 ianuarie

Citirea: Geneza 29-30 ºi Matei 9:1-17

Citirea: Geneza 43-45 ºi Matei 12:24-50
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan

Marţi, 13 ianuarie
Citirea: Geneza 31-32 ºi Matei 9:18-38
Întâlnirea mijlocitorilor, ora 18.

Miercuri, 14 ianuarie
Citirea: Geneza 33-35 ºi Matei 10:1-20
Rugăciune de dimineaţă, de la ora 7.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
şi Florian Prodea

Joi, 15 ianuarie
Citirea: Geneza 36-38 ºi Matei 10:21-42

Vineri, 16 ianuarie
Citirea: Geneza 39-40 ºi Matei 11
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 17 ianuarie
Citirea: Geneza 41-42 ºi Matei 12:1-23

Azi, 11 ianuarie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Timotei Bulzan

Matei 12:37
Versetul sãptãmânii:

Căci din cuvintele
tale vei fi scos
fără vină, şi din
cuvintele tale vei
fi osândit.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

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

OAMENI CARE FAC
ªI MINUNI ªI FĂRĂDELEGI!

Atenționarea serioasă pe care ne-o
face Domnul Isus în Predica de pe
munte este aproape un paradox
pentru că ne dezvăluie o situație
alarmantă, aparent imposibilă, anume
că pot fi oameni care fac minuni (n-am
făcut noi minuni,…?!) dar care fac și
fărădelege!
De aceea, înainte de aceasta,
Domnul Isus ne spune că există cele două căi: îngustă și largă,
poteca și autostrada. Sunt puțini cei care merg pe potecile înguste
ale credinței și mulți care se înghesuie pe autostrăzile care duc
înspre iad, printre ei și acești făcători de minuni pe care oamenii îi
consideră a fi pe calea îngustă! Domnul Isus, în finalul predicii de
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pe munte ne ilustrează diferențele dintre ascultare și neascultare
ilustrate prin zidirea casei pe nisip sau pe stâncă! Avertizarea
aceasta, acum la început de an ar trebui să ne folosească în a
înțelege că nu darurile, oricât de spectaculoase ar fi acestea, nu
isprăvile, nu popularitatea cuiva sunt importante, ci trăirea în
ascultare de Cuvânt, aceasta zidește în noi un caracter frumos –
omul ascuns al inimii, cum îl numește Petru. Aceasta duce la rodire
– roada Duhului care, la rândul ei ne asigură destinul veșnic în
prezența lui Dumnezeu.
Vă îndemn, anul acesta, nu fugiți după minuni, după
spectaculos, ci zidiți-vă caracterul prin Cuvânt: citire – meditare –
memorare – studiu – ascultare și ÎMPLINIRE! Amin!
CITATE

Când vorbim de viaţă, lucrul esenţial este dacă luăm
lucrurile ca şi cum ni s-ar cuveni sau suntem plini de
mulţumire. – Gilbert K. Chesterton

Gratitudinea este cea mai sănătoasă emoţie a omului.
Cu cât o exprimi mai mult pentru ce ai, cu atât creşte
probabilitatea să ai şi mai multe motive pentru care s-o
exprimi.– Zig Ziglar

Gratitudinea este sentimentul interior produs de o
bunătate primită. A fi mulţumit este impulsul natural
produs de acel sentiment. Exprimarea mulţumirii este
ce urmează acelui impuls.– Henry Van Dyke

Gratitudinea este atunci când memoria se stochează în
inimă şi nu în minte– Lionel Hampton

Gratitudinea este bogăţie. Tânguirea este sărăcie.–
Doris Day

Tot ceea ce văd mă învaţă să-I mulţumesc Creatorului
pentru tot ceea ce nu pot vedea.– Henrietta Mears

„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.

În aceastã sãptãmânã reîncep întâlnirile de tineret de vinerea. Toţi tinerii
sunt aşteptaţi la aceste întâlniri de pãrtãşie, închinare, ascultarea
Cuvântului, cât şi alte activitãţi specifice.
Rugaţi-vã pentru tineri, pentru aceste întâlniri cât şi pentru implicarea
lor în bisericã şi în afara ei.
Prin harul Domnului dorim sã începem acest an cãutând Faţa Domnului
pentru noi, familia noastrã şi biserica Betania. Astfel începând cu
19 Ianuarie ne vom întâlni în fiecare zi la bisericã
pentru rugãciune şi închinare.
Provocare este pentru noi toţi, individual dar şi ca bisericã sã ne
apropiem de Domnul, sã Îi vorbim şi sã ne vorbeascã!
Ne vom ruga Domnului pentru umplere cu Duhul Sfânt, curaj pentru
câştigarea de suflete, pentru misionari, pentru biserica prigonitã, pentru
bisericã: nevoi financiare, grupe mici - ucenicizare, mentorare; cât şi
rugãciune cu ungere cu untdelemn pentru nevoi speciale.
În 25 Ianuarie de la ora 11 va avea loc Adunarea generalã a membrilor
bisericii. Cei care aveţi propuneri, sugestii, dar şi cei care ştiţi cã nu aveţi
date actualizate în evidenţele bisericii vã rugãm ca în aceste sãptãmâni
premergãtoare întâlnirii, sã vã adresaţi secretariatului bisericii în cursul
sãptãmânii, între orele 10-15.

