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Fiþi s finþí, cãci El este s fânt!
Luni, 15 Octombrie

Duminicã, 21 Octombrie

Citesc ºi studiez: Coloseni 3
Întâlnirea surorilor, de la ora 18.

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

Marþi, 16 Octombrie
Citesc ºi studiez: Coloseni 4
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Azi, 14 Octombrie
Miercuri, 17 Octombrie
Citesc ºi studiez: 1 Tesaloniceni 1
Particip la întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Joi, 18 Octombrie
Citesc ºi studiez: 1 Tesaloniceni 2

Vineri, 19 Octombrie
Citesc ºi studiez: 1 Tesaloniceni 3
Întâlnirea liceenilor, de la ora 18.
Întâlnirea bărbaţilor, de la ora 19.

Sâmbãtã, 20 Octombrie
Citesc ºi studiez: 1 Tesaloniceni 4

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian, ne vizitează studenţii
CBEE ºi predică Florin Ghiurău

1 Petru 2:11

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

Preaiubiţilor, vă
sfătuiesc ca pe nişte
străini şi călători, să vă
feriţi de poftele firii
pământeşti, care se
războiesc cu sufletul.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui/i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,
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apare sã ptãmânal

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

Filipeni – Epistola bucuriei
Apostolul Pavel scrie această epistolă bisericii din Filipi, din
închisoare, pentru a-I încuraja, pentru a-și exprima bucuria pe care
o avea pentru că Evanghelia se propovăduia și pentru a le mul(umi
pentru ajutorul primit din partea lor.
Tema epistolei este BUCURIA, iar ideea principală este: un
credincios poate și trebuie să aibă bucurie indiferent de
circumstan(ele prin care trece. Realitatea arată că bucuria este una
dintre valorile pierdute ale bisericii. Suntem gata să alergăm după
un gram de fericire, să facem orice pentru a o ob(ine, uitând că un
copil al lui Dumnezeu are resurse pentru a experimenta bucuria –
ca roadă a Duhului Sfânt. Iată câteva adevăruri despre bucurie pe
care le găsim în această scrisoare:

I. Bucurie în predicarea Evangheliei – 1:12-18
Pavel era bucuros cã Evanghelia se rãspândea, chiar dacă
aceasta se făcea și prin oameni care aveau motiva(ii greșite.

II. Bucuria este completă în unitate – 2:1-8
A lucra împreună pentru împlinirea aceluiași scop, având aceeași
viziune și punând interesele altora mai presus de cele personale.

EDITORIAL,

continuare...

III. Bucuria sacrificiului – 2:14-18
Pavel era bucuros să se sacrifice pentru ei, fiind un exemplu și în
acest sens, modelul suprem fiind Isus Cristos.
IV. Bucurie în părtășia unii cu alii – 2:25-30

V. Bucurie în ciuda circumstanelor exterioare – 4:4,6; 3:19
Pavel era în închisoare când le-a scris, totuși experimenta
bucurie. Iar aceasta venea din faptul că era la locul potrivit, adică în
voia lui Dumnezeu.

Concluzie: Dacă nu experimentezi bucuria în via(a ta, nici în
închinare, nici în trăirea de fiecare zi, nu da vina pe Dumnezeu, nici
pe al(ii!
Pe săptămâna viitoare.

Anun#uri

• Vineri 19 Octombrie de la ora 1900 va avea loc întâlnirea cu to/i
bărba/ii/băie/ii din biserică. Te așteptăm să participi la aceasta
întâlnire de părtășie unii cu al/ii și în Cuvânt.

• În ultima săptămână din această lună, respectiv 29 Octombrie 4 Noiembrie va avea loc în biserica noastră Săptămâna Mul/umirii.
Haide/i să ne pregătim pentru acest timp al Mul/umirii. Să infirmăm
statisticile care spun că românii sunt printre cei mai neferici/i și
nemul/umi/i. Haide/i să ne exprimăm bucuria și mul/umirea pentru
purtarea Lui de grijă și pentru că El este în control.

• 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”!
• În fiecare Miercuri, de la ora 17, pastorul bisericii stă la dispozi/ia
celor care au nevoie de consiliere și mărturisirea păcatelor. Biblia
spune: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să
ne ierte păcatele și să ne curăească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).

• Cu to/ii ne iubim copiii și îi iubim indiferent de cât de frumoși, deștep/i,
cumin/i sau chiar cât de sănătoși sunt, nu? Copiii sunt o binecuvântare
indiferent de standardele societă/ii în care trăim. A venit vremea să ne
deschidem bra/ele și să arătăm dragostea lui Cristos și copiilor cu nevoie
speciale. To/i cei care au copii cu astfel de nevoi îi rugăm să ne anun/e ca
să putem organiza această clasă.

• În cadrul pregătirii pentru iarnă este necesar efortul nostru al fiecăruia
pentru a asigura necesarul de motorină pentru încălzire care este
estimat la 6 tone, respectiv 23.000 lei.

• Miercuri de la ora 17, se oferă consultan/ă juridică celor care au
nevoie. Iar de la ora 18 se organizează o întâlnire cu to/i cei care sunt
studen/i la drept sau lucrează în domeniu.

• Așteptăm încurajări, mărturii, experien/e a modului în care
Dumnezeu lucrează în via/a dvs. fie pe o foaie care să o pune/i în
coșule/ul de colectă, fie pe adresa de email: raspuns@betania.ro.

