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Fii credincios în lucrul Domnului!
Luni, 23 octombrie

Duminică, 29 octombrie

Citirea: Ieremia 4-6, Psalmul 123

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

Marţi, 24 octombrie
Citirea: Ieremia 7-9, Proverbe 26:1-5
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Daniel Filip,
Florian Prodea

Miercuri, 25 octombrie
Citirea: Ieremia 10-12, Psalmul 124
Întâlnire de evanghelizare şi învăţătură
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Joi, 26 octombrie
Citirea: Ieremia 13-15, Proverbe 26:6-12

Vineri, 27 octombrie
Citirea: Ieremia 16-18, Psalmul 125
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18:45

Sâmbătă, 28 octombrie
Citirea: Ieremia 19-21, Proverbe 26:13-18

Azi, 22 octombrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan
ºi predică Alex Ghiurău

Proverbe 26:2

Versetul sãptãmânii:

Cum sare vrabia
încoace şi încolo şi
cum zboară
rândunica, aşa nu
nimereşte blestemul
neîntemeiat.
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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 Timotei Bulzan

TIMP,
OPORTUNITĂŢI,
PASIUNE!
Având în vedere faptul că ei
adormeau foarte repede și
bine de tot, Lui îi era, cred,
foarte ușor să se retragă pe
munte, în liniștea nopții să stea
de vorbă cu Tatăl. Și făcea
asta
cu
credincioșie,
regularitate și intenție. Timpul
Lui era acordat Tatălui
indiferent de modul în care se desfășurau circumstanțele vieții:
dacă adormeau ucenicii, dacă era vreme bună, dacă putea în locul
în care înnoptau, dacă avea chef (că doar și El era Dumnezeu),
dacă… Nimic din toate acestea!

Anunţuri

continuare...

Marea noastră dilemă este legată de timp. Cum avea timp
pentru așa ceva? Sau, normal că avea timp că nu avea atâtea
responsabilități câte avem noi azi!? Un răspuns simplu este:
niciodată n-o să ai timp pentru ceva pentru care nu-ți faci timp! În
general dăm timp lucrurilor despre care credem/considerăm că au
valoare, nu? Și atunci, facem loc unui astfel de timp în viața
noastră?! Considerăm că este valoros? Prin gestul lui Isus putem
înțelege că și El a avut nevoie de un astfel de timp. Și dacă El a
avut nevoie atunci cu atât mai mult noi! Iar dacă te gândești că El
n-a avut nevoie și totuși de ce l-a avut?! Pentru simplul fapt să ne
dea nouă un exemplu… de urmat!
Toate acestea sunt gânduri și frământări izvorâte în liniștea nopții
în timpul de rugăciune de vineri. Am conștientizat scuzele noastre
superficiale, care nu stau în picioare nici 5 minute dacă încercăm
să le argumentăm, pentru care nu dedicăm mai mult timp
rugăciunii, părtășiei cu Tatăl. Ce har avem să ne rugăm liberi, în
casele noastre, fără vreo frică față de autorități sau deconspirările
vecinilor. Ce har avem să ne întâlnim, în liniștea nopții, la biserică,
într-un loc public, cu lumina aprinsă, nu printr-un beci sau încăperi
întunecate. Ce har avem să stăm de vorbă cu Tatăl fără nicio
constrângere exterioară. Singura constrângere, se pare, este una
interioară: lipsa pasiunii sau a dorinței pentru un astfel de timp. Iar
pentru aceasta trebuie să ne pocăim! Pentru că nu-i păcat mai
mare decât să ai harul, oportunitatea să ai un astfel de timp (fie la
biserică, acasă, în călătorie etc.) și să nu-l petreci în prezența Lui!
Dacă privim la modul în care s-a rugat Isus (Ioan 17) putem
înțelege că mare parte a timpului său cu Tatăl a fost dedicat
mijlocirii pentru cei care Îl vor reprezenta pe El în această lume,
adică: ucenicii, ucenicii ucenicilor, cei din secolul al II-lea, al III-lea…
tu și eu!
Timp avem, haideți să ne bucurăm de el (cât îl avem),
oportunități există, mai avem nevoie de dedicare/pasiune!
Doamne, dă-ne pasiune pentru Tine, că dacă aceasta o avem,
timpul și oportunitățile sunt doar detalii!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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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.

Continuã 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.

Aşteptãm sã ne trimiteţi prin S MS fie motivul dvs.
de rugãciune, fie alte ne voi pe care le aveţi în
sãptãmâna care urmeazã şi vã putem fi de ajutor:

07 7 0 92 1 61 8
Mâine, 23 Octombrie este nevoie de ajutor pentru decopertarea cupolei.
Pentru detalii vã rugãm sã luaţi legãtura cu Florian Prodea.
CITATE

Orice serviciu le-am face oamenilor, nu le facem niciodată
atâta bine cât cred ei că merită.

Conştiinţa ne face să ne trădăm, să ne acuzăm, să ne
luptăm cu noi înşine şi, în lipsa martorilor străini, ne ia tot
pe noi martori împotriva noastră.

Durerea pare mai blândă dacă este împărtăşită cuiva.

