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Împlineºte poruncile Domnului!
Luni, 17 Februarie
Citirea: Geneza 24-27
Întâlnirea liderilor de grupe mici, de la ora 18.

Marţi, 18 Februarie

Duminică, 23 Februarie
Citirea: Romani 15-16
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Teodor Bulzan

Citirea: Judecători 7-11
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 19 Februarie

Azi, 16 Februarie

Citirea: Psalmii 21-23
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Florian Prodea
şi invitat Patrick Hardin

Joi, 20 Februarie

Versetul sãptãmânii:

Citirea: Iov 15-16
Timp de rugăciune, de la ora 18.

Vineri, 21 Februarie
Citirea: Isaia 40-44
Întâlnire liceenilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 22 Februarie
Citirea: Matei 20-22

Psalmul 22:24

Căci El nici nu
dispreţuieşte, nici
nu urăşte necazurile
celui nenorocit
şi nu-Şi ascunde faţa
de el, ci îl ascultă
când strigă către El.
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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

ÎN ACELAªI JUG!
Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da
odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi dela Mine,
căci Eu sînt blînd şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru
sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este
uşoară. (MateI 11:28-30)
Pasajul de mai sus este o descriere minunată a
scopului și a ritmului umblării sub plinătatea
Duhului Sfânt. Isus ne invită la o umblare liniștită
în tandem cu El, înjugaţi fiind la același jug.
Desigur că cineva ar putea întreba: „Cum
poate fi un jug, bun și ușor?” Simplu, jugul lui Isus
este ușor în primul rând pentru că așa a spus Isus
și în al doilea rând, jugul lui Isus este ușor pentru că
este jugul Lui, adică, de partea cealaltă este El.

EDITORIAL,

continuare...

Când noi intrăm în ritmul Lui, pășim împreună cu El, jugul este ușor. În măsura
în care cineva este pasiv în relaţia cu Isus sau decide să o ia în altă direcţie, de unul
singur, va ajunge să simtă greutatea jugului pe care-l poartă, singur, din cauză că
a ales așa. Aceasta în ciuda faptului că la început, bietul om se gândea la libertatea
pe care o va găsi părăsind jugul lui Isus.
Cheia experimentării unei umblări frumoase și pline de pace, liniște și siguranţă
este să învăţăm de la El, de la blândeţea și smerenia lui Isus.
Imaginea umblării în Duhul, în tandem cu Isus ne ajută, deasemenea, să
înţelegem care este eficienţa slujirii noastre când tragem cu El la același jug în
comparaţie cu a face ceva de unul singur.
Pavel a fost conștient de umblarea lui în același jug cu Cristos când a spus: „Eu
am plantat, Apolo a udat dar Dumnezeu a făcut să crească.“ (1 Corinteni 3:6).
Noi avem privilegiul de a planta și a uda dar dacă Dumnezeu nu se implică, nu
va crește nimic, așa cum, dacă noi nu plantăm și nu udăm, iarăși nu se întâmplă
nimic, cel puţin în dreptul nostru.
Dumnezeu a ales să lucreze împreună cu noi, să-și lărgească Împărăţia prin
lucrarea bisericii Sale.
Să acceptăm jugul Său, să învăţăm de la El, El este blând și smerit. Să pășim în
același ritm cu El. Aceasta înseamnă umblare în Duhul. Aceasta înseamnă a lucra
cu eficienţă.
Pe săptămâna viitoare.
CITATE

Nu dispreţui lucrurile mici! O lumânare poate face oricând
ceea ce nu poate face niciodată soarele: să lumineze…
noaptea.

Dacă ai impresia că educaţia este scumpă, atunci încearcă
să vezi cât costă ignoranţa!

Focul întăreşte întotdeauna ceea ce nu poate distruge.
Pentru a clădi înalt, trebuie să sapi adânc.

Răbdarea este puterea celui lipsit de putere.

Anunţuri
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 d e l e i şi d a i d e
m â n c a re une i pe rsoane în
ne voi, tim p d e o s ãp tãm â n ã.
F olosiþi plicul de cole ctã
pe ntru ace ste donaþii.
„S ã dãm hranã ce lui flãm ând”!

ÎN T ÂLN IR ILE D E
R U G ÃC IU N E continuã în
fie care se arã de la ora 1 8 00 şi
M ie rcure a şi de la ora 6 3 0
dim ine aţa.
H aide ţi sã C ÃU TAM
ÎM P R E U N Ã FAŢ A
D O M N U LU I Ş I
C ÃLÃU ZIR E A LU I pe ntru
noul an, pe ntru bise ricã şi ce
aşte aptã E l sã face m pe ntru
oraş şi naţiune .

L u n i, 1 7 F e b ru a rie 2 0 1 3 d e l a o ra 1 8 0 0 va ave a loc Î n tâ l n ire a
lid e ril o r d e g ru p e m ic i. Toţi ce i care conduc un grup m ic sau
sunt pe punctul de a înce pe un grup m ic sunt aşte ptaţi la
ace astã întâlnire de pãrtãşie , învãţãturã şi organizare .

Ş i în ace st an vã invitãm sã d o n a ţi c e i 2 % din im pozitul pe ve nit
de ja platit statului, c ãtre C e n tru l C re ş tin B e ta n ia .
H aide ţi ca şi în ace st fe l sã sprijinim proie cte le bise ricii.
F orm ularul ne ce sar îl pute ţi gãsi la intrare .

În data de 1 Martie, începând cu ora 1700,
vã aşteptãm la o nouã Întâlnire cu familiile. Tema întâlnirii va fi
„Unitate şi diversitate în familie”, iar invitat va fi Oli Oniga.
Întâlnirea se va încheia cu agapã. Vã aşteptãm cu drag!

