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Primeºte viaþã de la El!
Luni, 14 octombrie

Duminicã, 20 Octombrie

Citirea: 2 Cronici 3-4, Ezechiel 40, Ioan 6
Întâlnirea liderilor de grupe, de la ora 19.

Citirea: 2 Cronici 12-13, Ezechiel 46, Ioan 13-14
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian, Sorin Tămaş
şi Tiberiu Bulzan

Marþi, 15 Octombrie
Citirea: 2 Cronici 5-6, Ezechiel 41, Ioan 7
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 16 Octombrie
Citirea: 2 Cronici 7, Ezechiel 42, Ioan 8
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Joi, 17 Octombrie
Citirea: 2 Cronici 8, Ezechiel 43, Ioan 9-10
Timp de rugăciune de la ora 18.

Vineri, 18 Octombrie
Citirea: 2 Cronici 9, Ezechiel 44, Ioan 11
Întâlnirea adolescenţilor, de la ora 18.

Sâmbãtã, 19 Octombrie
Citirea: 2 Cron. 10-11, Ezechiel 45, Ioan 12

Azi, 13 Octombrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Dana şi Denisa şi Timotei Bulzan

Ioan 6:50
Versetul sãptãmânii:

Pâinea care Se
coboară din cer
este de aşa fel,
ca cineva să
mănânce din ea
şi să nu moară.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui1i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

www.betania.ro

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.

Ne (mai) rugăm?!

de Teodor Bulzan

Orice creștin știe, cel pu#in teoretic, că rugăciunea este
importantă. Știm. Și totuși, ne (mai) rugăm?
Ce înseamnă: ruga i-vă neîncetat? (1 Tesaloniceni 5:17). Cum
împlinim această, evident, poruncă pe care o găsim în Biblie? Oare
cum se rugau neîncetat Pavel și Timotei pentru coloseni? De fapt,
ce este rugăciunea? Am pus o întrebare la care suntem exper#i. To#i
știm cel pu#in o defini#ie a rugăciunii. Ce frumos că o știm defini!!
Și totuși, ce este rugăciunea?! Cu siguran#ă că are nevoie de un loc,
de un timp, că este o conversa#ie, toate acestea, dar mult mai mult
decât atât. Rugăciunea este eliberare, este putere, influen#ă, luptă,
mjlocire, este jertfă. Pentru a o practica e nevoie de multă
determinare și disciplină, iar pentru a fi neîncetată, rugăciunea
trebuie să fie o stare a inimii, a min#ii!
Am stabilit un loc și un timp pentru a ne ruga împreună. Știm că
nu e suficient și că e nevoie de mult mai mult decât atât. Dar
acestea ne privesc pe fiecare dintre noi. În special tot ceea ce #ine
de jertfă. Ruga#i-vă neîncetat!

CITATE DESPRE MULUMIRE

Dumnezeu ţi-a dat un dar zilnic de 86400 de secunde. Ai
folosit vreuna sa-I spui: „Mulţumesc!”.

Gratitudinea este o calitate similară cu electricitatea: trebuie
produsă şi descărcată şi folosită pentru ca să existe. (William Faulkner)

Gratitudinea este cea mai frumoasă floare ce-şi are
rădăcinile în suflet. (Henry Ward Beecher)
Gratitudinea este memoria inimii.

(Jean Baptiste Massieu)

Mulţumirea nu este o mică rugăciune pe care o rosteşti
înainte de mâncare. Este un mod de viaţă. (Jackie Windspear)

Dacă un individ nu este mulţumit cu ce are, cel mai
probabil va fi la fel de nemulţumit pentru ce urmează să
primească. (Frank A. Clark)

Anun%uri

• Luni, 14 Octombrie de la ora 1900 are loc întâlnirea liderilor de
grupe mici. Prezen1a fiecăruia este foarte importantă și așteptată.

• Suntem într-o perioadă de pregătire pentru iarnă în care trebuie să
achizi1ionăm combustibilul pentru încălzire. Vă chemăm în această
perioadă să ne implicăm prin dona1ii speciale pentru acest
domeniu. Mul1umim!

• 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. Folosi1i plicul de colectă pentru
aceste dona1ii. „Să dăm hrană celui flămând”!

• Să ne pregătim pentru Săptămâna Mul1umirii 2014, care va avea loc
începând cu 28 Octombrie. Haide1i să ne uităm în urmă și să
identificăm motive de mul1umire către Dumnezeu, dar și motiva1ia
corectă pentru a dărui, pentru ca închinarea și mul1umirea noastră
să fie completă.

Ce spui vine din inimă?

(devo1ional preluat de pe site-ul jesus.org. Scris de Greg Laurie)

Se spune că în medie într-o zi, de dimineaţa până seara, vorbim
suficiente cuvinte să umplem o carte de 50 sau 60 de pagini. În
medie într-un an, cuvintele noastre ar putea umple 100 de cărţi de
200 de pagini.

Nu cred că-i un lucru bun, neaparat, pentru că Biblia ne spune că
vom da socoteală pentru orice cuvânt spus. Isus a spus: „Vă spun că,
în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt
nefolositor pe care-l vor fi rostit” (Matei 12:36).

Cuvintele noastre determină unde ne este inima noastră. Isus a
spus: „căci din prisosul inimii vorbeşte gura” (Luca 6:45). Dacă inima
ta este grea, se va vedea prin ce spui. Dacă porţi amărăciune, te vei
găsi în situaţia de a vorbi despre asta, pentru că oamenii plini de
amărăciune le place să împrăştie peste tot asta.

Ai grijă la sindromul lui Esau. Evrei 12:15-16 ne avertizează: „Luaţi
seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru
ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă
tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea. Vegheaţi să nu fie între voi
nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare şi-a vândut
dreptul de întâi născut.” Esau şi-a vândut darul pe viaţă a lui Dumnezeu
pentru a-şi satisface o poftă de moment. Buruienile amărăciunii şi
nemulţumirii pot distruge o grădină în cel mai scurt timp.
Dacă inima ţi-e plină de amărăciune sau de pofte, aceasta se va
vedea în cuvintele tale. Pentru unii oameni, tot ce spun pare a avea
conotaţii sexuale.
Dar dacă ai o inimă plină de har şi dragoste şi înţelepciune din
Cuvântul Lui, aceasta va ieşi afară. Şi acesta ar trebui să fie scopul
oricărui credincios.

