Cautã Faþa Domnului în rugãciune ºi post!
Luni, 25 ianuarie

Duminică, 31 ianuarie

Citirea: Matei 16-18, Psalmul 11
Întâlnire de rugăciune, de la 19 la 20.

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Florin Cutilea, Liviu Buzguţa
şi Teodor Bulzan

Marţi, 26 ianuarie
Citirea: Matei 19-21
Întâlnire de rugăciune, de la 19 la 20.

Miercuri, 27 ianuarie
Citirea: Matei 22-24, Psalmul 12
Întâlnire de rugăciune, de la 19 la 20.

Sâmbătă, 30 ianuarie
Citirea: Exod 4-6

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

Azi, 24 ianuarie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Florian Prodea

Citirea: Matei 25-28
Întâlnire de rugăciune, de la 19 la 20.

Citirea: Exod 1-3, Psalm 13
Întâlnire de rugăciune, de la 19 la 20.
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AU MAI RĂMAS 7!

Joi, 28 ianuarie

Vineri, 29 ianuarie

Anul XXIV
Nr. 4 / 24 ianuarie 2016
apare săptămânal

Matei 18:3

Versetul sãptãmânii:

… adevărat vă spun că,
dacă nu vă veţi
întoarce la Dumnezeu
şi nu vă veţi face ca
nişte copilaşi, cu niciun
chip nu veţi intra în
Împărăţia cerurilor.

Adică puține zile în care cei care
nu au ajuns la biserică săptămânile
trecute, adică la rugăciune, s-o mai
poată face! Eu vreau să te încurajez
să nu asculți șoapta celui rău care-ți
spune, acum că nu ai reușit să mergi
de la început, ce rost mai are! Lasă,
cu altă ocazie! Nu, spune un NU
categoric unui asemena gând. Mai sunt șapte zile pe care poți să
le valorifici în mod superior. Decide măcar acum, pe final, să
postești, să vii la rugăciune, într-un cuvânt, să faci din acestea o
prioritate săptămâna viitoare! Șapte zile! Nu-ți cere nimeni să faci de
trei ori mai mult ca să recuperezi ce nu ai făcut anterior. Tocmai asta
e! Sunt pierderi pe care nu le mai putem recupera! De aceea trebuie
să învățăm să fim disciplinați în trăirea noastră cu Domnul. În final
despre asta e vorba: apropiere de El, trăirea unei vieți de sfințenie
eficiente, adică aducând roadă: oameni câștigați pentru Cristos!
Da, nu noi îi câștigăm, noi doar trebuie să ne lăsăm folosiți de El.

continuare...

Deci, acesta este ordinul de zi, de săptămână: șapte zile de
post, șapte zile de rugăciune intense, șapte zile de căutare cu
stăruință a lui Dumnezeu, șapte zile în care să mai învățăm ceva
din a-L lăsa pe El în controlul cât mai mult a vieților noastre! Nu
ratați această ocazie în acest an 2016! Ne vedem!

21 de zile de post

Săptămâna 3 (25-31 ianuarie 2016) – Trăind în sfințenie
Efeseni 3:16-19 – …şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă
întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, 17 aşa încât Hristos să locuiască
în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste,
18 să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea
şi înălţimea; 19 şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca
să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.—

Ziua 15 (25 ianuarie) – Reflectând sursa
Isus Cristos este „Lumina lumii”. El ne spune că atunci când Îl urmăm, umblăm în
lumina Lui. Noi reflectăm lumina Lui. Influența și exemplul nostru sunt cele mai
puternice în efortul nostru de a lumina calea altora și a-i atrage pe necredincioși la
lumină. Demonstrăm caracterul și sfințenia Lui când Îl lăsăm pe Isus să iubească prin
noi. Cum ne putem propune să luminăm azi? Roagă-te și cere-i lui Dumnezeu ca pe
parcursul zilei să-ți scoată în cale oportunități în care „lumina Lui să strălucească” prin
tine. Doamne, ne rugăm ca lumina noastră să strălucească în timp ce reflectăm
dragostea și puterea Ta. Amin.

Ioan 8:12 – Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu
va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”
Matei 5:14-16 – Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână
ascunsă. 15 Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează
tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă
faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

___________________________________
Ziua 16 (26 ianuarie) – Dragostea lui Dumnezeu în noi
Dragostea se exprimă ca o revărsare de compasiune și milă pentru alții. Acesta nu
este răspunsul natural al omului firesc. Pe măsură ce Îi dăm Tatălui inimile noastre
și îl lăsăm pe Isus să lucreze prin noi, descoperim că perspectiva noastră se
schimbă în a reflecta și urma scopurile Lui în loc să le urmăm pe ale noastre. Atunci
când ne predăm inima lui Cristos și îl acceptăm pe El ca Salvator și Răscumpărător,
forța motrice a ființei noastre devine dragostea Lui, compasiunea Lui, mila Lui și

sfințenia Lui. În felul acesta deschidem stăvilarele dragostei Lui, lăsând-o să curgă
spre această lume suferindă. Doamne, rugăciunea noastră azi este ca Tu să Te
reverși din plin în viața noastră și să lucrezi după bunul Tău plac. Dărâmă orice
barieră care ne reține din a exprima dragostea Ta. În timp ce te slujim, fii Tu centrul
vieții noastre. Amin.
Ioan 13:35 – Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii
pentru alţii.
1 Ioan 4:9 – Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în
lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.
1 Tesaloniceni 3:12 – Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă
de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi

______________________________________
Ziua 17 (27 ianuarie) – Aducând fapte bune
Faptele bune sunt rezultatul credinței mântuitoare. Niciodată invers! Scopul Bisericii
este arătat în dragostea lui Dumnezeu manifestată în noi, care are ca rezultat
faptele sfinte ale neprihănirii. Aceste fapte stârnesc curiozitatea celor din jur de a-L
cunoaște pe Salvatorul pe care Îl slujim. Faptele bune, revărsarea recunoștinței din
adâncul inimii pentru tot ce a făcut Domnul pentru noi, slujesc ca o chemare pentru
o lume care caută semnificație, în aceeași măsură în care contribuie la

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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Anunţuri

(continuare pe foaia adiţională)

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.

I N V I T A Ţ I E
Oamenii nu sunt prizonieri ai destinului, ci doar ai propriei minţi. Atâta
timp cât continuaţi sã mergeţi pe drumul care duce spre cer, sunteţi
pentru noi o pildã prin entuziasmul şi încrederea pe care o aveţi în
Dumnezeu ca Tatã ceresc şi Sprijinitor. Apreciem şi invitãm pe toate
surorile vãduve, indiferent de vârstã, la o întâlnire specialã, organizatã de
surorile bisericii, în data de 1 februarie 2016 de la ora 1800.
Vã aşteptãm cu drag!

