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Fii credincios în lucrul Domnului!
Luni, 18 septembrie

Duminică, 24 septembrie

Citirea: 1 Petru 1-3, Psalmul 110

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian, Tiberiu Bulzan
şi Teodor Bulzan

Marţi, 19 septembrie
Citirea: 1 Petru 4-5, Proverbe 23:17-22
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Tătar Florian,
Puiu Popovici

Miercuri, 20 septembrie
Citirea: Cântarea cântărilor 1-4, Psalmul 111
Întâlnire de evanghelizare şi învăţătură
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Joi, 21 septembrie
Citirea: Cântarea cântărilor 5-8, Prov. 23:23-27

Vineri, 22 septembrie
Citirea: 2 Petru, Psalmii 112, 113

Sâmbătă, 23 septembrie
Citirea: Isaia 1-3, Proverbe 23:28-35

Azi, 17 septembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea
ºi predică Adi Soporan

Proverbe 23:17

Versetul sãptãmânii:

Să nu-ţi
pizmuiască inima
pe cei păcătoşi, ci
să aibă totdeauna
frică de Domnul.

Str. Doina nr. 19, 410318 ORADEA, ROMÂNIA • TEL. (0359) 405.030, FAX (0259) 427.418

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

DOAMNE, NU
TĂCEA!
Acesta a fost Cuvântul din partea
Domnului la începutul nopții de
rugăciune de vineri. Psalmul 109:1
conține această rugăciune: Dumnezeul
laudei mele, nu tăcea, …! Într-o lume
împotrivitoare care se mobilizează și face
strategii împotriva bisericii și a tot ce ține
de lucrarea lui Dumnezeu, în această
lume, încă, Dumnezeu vorbește! El
vorbește bisericii Sale în diferite feluri, cu
precădere, prin Cuvânt, dar El vorbește, pur și simplu, pentru
oricine are urechi să-L asculte. Cred că El vorbește și prin furtuni
și uragane. Știm asta pentru că lui Iov așa i-a vorbit: din mijlocul
furtunii. E adevărat că lui Ilie i-a vorbit printr-un susur lin. Dar cine
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continuare...

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

mai aude astăzi susurul lin? Cine mai este astăzi dispus să facă
tăcere în jurul lui și în interiorul lui? Și atunci Domnul vorbește prin
furtuni, cutremure, foc și alte asemenea manifestări.
Aseară, însă, Domnul ne-a vorbit prin Cuvânt. El ne-a spus că
va face ceea ce nu stă în puterea omului, va ridica slujitori
îmbrăcați în smerenie, după modelul Domnului Isus. Ne-a adus
aminte de promisiunea făcută mai demult bisericii că nici o armă
făurită împotriva noastră nu va izbuti, va fi distrusă.
Mulțumim lui Dumnezeu că putem mărturisi că această
promisiune s-a împlinit cu noi și se va împlini și în continuare. Am
fost provocați, chemați la câștigarea de suflete, la a face ucenici.
Desigur că am alocat un timp pentru rugăciuni de mijlocire
pentru diferite cauze. Domnul să asculte și aceste rugăciuni.
În final am fost chemați și am împărtășit ideea că a fost doar un
început care trebuie să aibă o continuare și va avea. Foarte
important este, însă, viața noastră de rugăciune personală, a
fiecăruia. Fără această disciplină în viața noastră nu vom fi
interesați nici de alte forme de rugăciune.
Deci, pe data viitoare, la o nouă noapte de rugăciune.

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 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.
Sã fim martori ai lui Cristos spunând Vestea Bunã
unei lumi care are nevoie de El!
Vino cu prietenii la întâlnirea de evanghelizare şi învãţãturã
de miercuri unde va sluji pastorul Vladimir Pustan.

Încredere şi ascultare
Iosua 6:1-5

Când Dumnezeu te cheamă la un lucru care pare nerezonabil ai
două opţiuni. Poţi să-L asculţi chiar dacă nu înţelegi ce se va
întâmpla sau poţi să laşi frica să te cuprindă şi să încerci să găseşti o
cale de ieşire. Iosua a ales prima opţiune. A lăsat de-o parte
experienţa lui militară s-a încrezut în Domnul şi a acceptat planul de
bătaie bizar a lui Dumnezeu. De-a lungul anilor a învăţat că Domnul
este vrednic de încredere. Iosua nu şi-a neglijat angajamentul şi a
continuat să-L slujească pe Domnul toată viaţa Lui.
Modul în care răspundem provocărilor lui Dumnezeu arată
nivelul dedicării noastre. S-ar putea să fie totul bine până când El se
gândeşte să schimbe direcţia. În acel moment începem să ne
opunem şi realizăm că nu suntem aşa de aproape de El cum am
crezut. Momentul în care mintea noastră caută toate motivele pentru
care direcţia Lui este ilogică atunci este dificil să ascultăm. Frica
începe să domine şi voinţa se luptă să se conformeze în momentul în
care totul din interior strigă să mergi în cealaltă direcţie. Dar
ascultarea este întotdeauna cea mai bună alegere pentru că Domnul
este vrednic de încredere şi înţelept.

devoţional preluat de pe site-ul: www.intouch.com

A început slujirea în camera de vindecare interioarã (healing room).
Toţi cei care au nevoie de restaurare interioarã, rugãciune profeticã şi
slujire practicã pot lua legãtura cu Felicia Silaghi.
Cei care v-aţi hotãrât sã faceţi botezul în apã nu mai amânaţi! Începem o
perioadã de pregãtire/ucenicizare şi pentru aceasta vã rugãm sã luaţi
legãtura cu fr. Ionel Socaciu. Nu amâna sã spui tuturor prin mãrturia
botezului faptul cã Isus Cristos ţi-a schimbat viaţa.

S MS cu motivul dvs. de rugãciune:

07 7 0 92 1 61 8

