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Primeºte viaþã de la El!
Luni, 21 octombrie

Duminicã, 27 Octombrie

Citirea: 2 Cronici 14-15, Ezechiel 47, Ioan 15-16
Timp de rugăciune de la ora 18.

Citirea: 2 Cronici 24, Daniel 5, Fapte 3-4
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Dana şi Denisa, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan

Marþi, 22 Octombrie
Citirea: 2 Cronici 16-17, Ezechiel 48, Ioan 17-18
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 23 Octombrie

Azi, 20 Octombrie

Citirea: 2 Cronici 18-19, Daniel 1, Ioan 19
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

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

Joi, 24 Octombrie

Versetul sãptãmânii:

Citirea: 2 Cronici 20, Daniel 2, Ioan 20-21
Timp de rugăciune de la ora 18.

Vineri, 25 Octombrie
Citirea: 2 Cronici 21-22, Daniel 3, Fapte 1
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbãtã, 26 Octombrie
Citirea: 2 Cronici 23, Daniel 4, Fapte 2

Ioan 15:18

Dacă vă urăşte
lumea, ştiţi că
pe Mine M-a
urât înaintea
voastră.
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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

Trei niveluri în ucenicizare

Fiecare dintre noi suntem într-un anumit stadiu în rela)ia
noastră cu Cristos. Dorin)a și voia lui Dumnezeu pentru noi este să
creștem în asemănarea lui Cristos, pe de o parte, ca apoi, să fim
implica)i în ceea ce și apostolul Pavel este, anume, de a-i învă)a pe
al)ii în procesul maturizării (Coloseni 1:28-29). În ceea ce privește
procesul de ucenicizare în care trebuie să fim parte și să-i ajutăm și
pe al)ii, după Coloseni 2:6-10, există trei niveluri prin care trebuie
să trecem:
Nivelul unu – asigurarea că identitatea noastră este ferm
înrădăcinată în El. În afara acestei realită)i de care să fim convinși,
nu vom putea face nimic pentru El, care să rămână. Pe această
funda)ie putem sta în picioare atunci când suntem provoca)i în tot
felul, când ni se pune la îndoială lucrarea și chiar caracterul. Fiecare
dintre noi, fiecare creștin, trebuie să fie sigur de CINE ESTE EL ÎN
CRISTOS.
Nivelul doi are de-a face cu problema maturităii în Cristos la
care Pavel se referă când spune „fiind zidi)i în El” (v. 7).

EDITORIAL,

continuare...

Nivelul doi al ucenicizării este acceptarea scopului lui
Dumnezeu cu noi în privin)a sfin)irii noastre și schimbării după
chipul lui Cristos. Este o problemă de maturitate spirituală aceea
de a-)i în)elege scopul vie)ii. Acest nivel, respectiv cunoașterea
scopului vie)ii presupune controlarea emo)iilor prin concentrarea
gândului asupra lui Cristos și nu asupra circumstan)elor și
rezolvarea problemelor personale prin iertare.
Nivelul trei reflectă problema umblării noastre zilnice în
Cristos, lucru posibil atunci când identitatea și maturitatea noastră
sunt în Cristos. Acest nivel al ucenicizării înseamnă trăirea cu
responsabilitate acolo unde suntem: la casele noastre, între vecini,
la locul de muncă. Deasemeni, umblarea creștină eficientă implică
exercitarea potrivită și corectă a darurilor spirituale, a talentelor și
în)elepciune în slujirea altora și a fi o mărturie pozitivă în lume.
Identitate, maturitate și umblare zilnică cu Cristos – trei
niveluri ale procesului de ucenicizare în care fiecare suntem și
trebuie să fim parte! Pe săptămâna viitoare.

Anun!uri

• 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!

• 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”!

• Să ne pregătim pentru Săptămâna Mul-umirii 2014, care va avea loc
începând cu 28 Octombrie. Haide-i să ne uităm în urmă și să
identificăm motive de mul-umire către Dumnezeu, dar și motiva-ia
corectă pentru a dărui, pentru ca închinarea și mul-umirea noastră
să fie completă.

Ai motive să fii mul!umit?!

Iată câteva lucruri pentru care nu ne gândim să mul-umim deobicei:

Mulþumeºte pentru hainele care-þi sunt puþin strâmte,
înseamnã cã ai destulã mâncare.

Mulþumeºte pentru lucrurile ce trebuie puse la loc dupã o întâlnire,
înseamnã cã ai fost înconjurat de prieteni.
Mulþumeºte pentru impozitele care le plãteºti,
înseamnã cã ai o slujbã.

Mulþumeºte cã trebuie sã tunzi iarba ºi sã repari geamurile,
înseamnã cã ai o locuinþã.
Mulþumeºte pentru factura de încãlzire,
înseamnã cã þi-a fost cald.

Mulþumeºte pentru hainele ce trebuiesc spãlate,
înseamnã cã ai haine.

Mulþumeºte pentru locul liber ce-l gãseºti la capãtul parcãrii,
înseamnã cã ai o maºinã, dar ºi cã poþi umbla.
Mulþumeºte pentru cel din spatele tãu care cântã fals,
înseamnã cã auzi.

Mulþumeºte când oamenii se pot plânge de guvernare,
înseamnã cã avem libertate de exprimare.

Mulþumeºte pentru alarma ce se declanºeazã în zorii dimineþii,
înseamnã cã trãieºti.

