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Luni, 18 noiembrie

Duminicã, 24 Noiembrie

Citirea: Neemia 5-6, Ioel 1, 1 Tesaloniceni 5
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Citirea: Neemia 12, Amos 4, 2 Timotei 1
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Dana şi Denisa, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan

EDITORIAL,

Azi, 17 Noiembrie

Citirea Bibliei ca recuperare!

Marþi, 19 noiembrie
Citirea: Neemia 7, Ioel 2, 2 Tesaloniceni 1-2
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 20 noiembrie
Citirea: Neemia 8, Ioel 3, 2 Tesaloniceni 3
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
şi Florian Prodea

Joi, 21 noiembrie
Citirea: Neemia 9, Amos 1, 1 Timotei 1-3
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Vineri, 22 Noiembrie
Citirea: Neemia 10, Amos 2, 1 Timotei 4-5
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Sâmbãtã, 23 Noiembrie
Citirea: Neemia 11, Amos 3, 1 Timotei 6

IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui.i.
• Proclamă Evanghelia.

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

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

1 Timotei 4:13

Versetul sãptãmânii:

Până voi veni, ia
seama bine la
citire, la
îndemnare şi la
învăţătura pe
care o dai altora.

Întrucât se apropie finalul de an, probabil că mul#i (bine ar fi
ca to#i) se întreabă cum stau cu programul de citire al Bibliei sau
măcar cu citirea ei zilnică. Unii se vor lăsa înfrân#i recunoscând
că nici anul acesta nu au reușit să se disciplineze în așa fel încât
să citească Biblia întreagă, al#ii vor intra în febra recuperărilor.
Deși, ideal este ca în fiecare zi să citești Biblia, aceasta fiind
hrana spirituală a creștinului, deși aceasta înseamnă practicarea
acestei discipline, cu toate acestea, încurajez pe cei care au
rămas în urmă să recupereze, iar în perioada rămasă din anul
acesta să ajungă să citească întreaga Biblie așa cum ne-am
propus la începutul anului. Sunt sigur că dacă vei lua decizia de
a recupera, î#i vor veni tot felul de gânduri care să te descurajeze
cum că nu vei putea, nu are rost, nu mai în#elegi nimic etc. În
ciuda acestor gânduri, oricât de în urmă ai fi cu citirea Bibliei,
recuperează. Cel mai mare avantaj al recuperării citirii Bibliei îl
vei experimenta anul viitor când vom citi din nou toată Biblia,

EDITORIAL,

continuare...

desigur după un alt program. Citind anul acesta întreaga Biblie,
chiar în modul acesta, recuperând, vei demonstra că ești un om
determinat care împlinește ceea ce și-a propus chiar și atunci
când eșuează.
M-aș bucura să aud împărtășirea unor experien#e, la finele
anului, ale unor oameni care au repurtat victoria în acest
domeniu. Spre Slava Domnului. Amin!

Anun$uri

• Încep pregătirile pentru un nou botez în apă care va avea loc în
biserica noastră în luna Decembrie. Așa că, dacă încă nu L-ai
mărturisit pe Domnul în apa botezului, nu mai amâna această
decizie şi fii o mărturie pentru familia ta, prietenii tăi, înaintea
bisericii şi a Cerului, a schimbării pe care Isus a adus-o în viaţa ta,
odată ce-a intrat în ea.

• Întâlnirile de rugăciune continuă în fiecare seară de la ora 1800 și
Miercurea și de la ora 630 diminea.a. Scopul acestor întâlniri este a
căuta Fa.a Domnului și călăuzirea Lui cât și rugăciune pentru biserică,
oraș și na.iune. Sunte.i aștepta.i la aceste întâlniri de către slujitorii
din biserică, dar este o oră deschisă oricui dorește să se roage.

• 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”!

• Suntem într-o perioadă de pregătire pentru iarnă în care trebuie să
achizi.ionăm combustibilul pentru încălzire. Vă chemăm în această
perioadă să ne implicăm prin dona.ii speciale pentru acest domeniu.
Mul.umim tuturor care au dăruit până acum pentru aceasta!

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