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La mulþi ani, 2019!
Duminică, 6 ianuarie 2019

Citirea: Recapitulare

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

AJUNUL ANULUI NOU
Ne întâlnim de la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea ºi Teodor Bulzan
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IMPORTANT. ESENȚIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântuiţi.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL

www.betania.ro

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

Marţi, 1 ianuarie 2019
Citirea: Geneza 1-2, Psalmul 1

Miercuri, 2 ianuarie 2019
Citirea: Geneza 3-5, Psalmul 2

Azi, 30 decembrie
Ne întâlnim de la ora 18.
Vor sluji: ªtefan Bulzan ºi Ionel Socaciu

Joi, 3 ianuarie 2019
Citirea: Geneza 6-9, Psalmul 3

Psalmul 3:5
Versetul sãptãmânii:

Vineri, 4 ianuarie 2019
Citirea: Geneza 10-11, Psalmul 4

Sâmbătă, 5 ianuarie 2019
Citirea: Geneza 12-14, Psalmul 5

Mă culc, adorm
și mă deștept
iarăși, căci
Domnul este
sprijinul meu.

O ZI
LUMINOASĂ!

https://unsplash.com/photos/Xf8PluW8IFo

Luni, 31 decembrie

Apocalipsa 21:23 – Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună
ca s-o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este
Mielul.

Imaginaţi-vă o lume în care nu mai ai nevoie de bec. De fapt, de la
comunism încoace noi am cam uitat ce înseamnă să n-ai lumină (și
asta-i un har). Ba chiar, unele generaţii nici nu-și imaginează să nu-și
poată încărca telefonul, sau să nu poată aprinde becul din cameră.
Versetul de mai sus descrie un lucru minunat ce ne va aștepta în
cer: prezenţa Lui, care-i de fapt lumina care ne va înconjura. Capitolul

începe într-un mod magistral. Este descris ceea ce ar trebui să ne facă
să dorim Cerul. Un loc după care să tânjim, un loc pe care să-l dorim,
un loc care să ne fie ţintă. Acum, la trecerea dintre ani, să ne aducem
aminte de ce-a făcut El în viaţa noastră în anul 2018, de credincioșia
Lui, de bunătatea Lui, dar tot acum să privim înainte spre acel
moment, spre acea zi, când vom fi împreună cu El în acel loc
extraordinar. Nimic din ce ne oferă acest pământ nu se poate compara
cu descrierea Cerului de către Ioan, cu atât mai mult cu realitatea
acestuia.
Vă puteţi imagina un loc luminat, dar a cărei lumină nu este
produsă de un lucru temporar, care are nevoie de garanţie sau de un
lucru creat, ci de o Persoană, Însuși Dumnezeu, Regele regilor! Adică
ceea ce este numit în alt loc Lumina Lumii! Iar pentru a fi în prezenţa
Lui atunci, trebuie să trăim acum „ca în timpul zilei”. Cum va arăta anul
2019? Desigur, nu știm. Dar știm la ce suntem chemaţi. Știm că Cel
care este Lumina lumii ne cheamă să trăim în lumină. Așa că orice
obicei îndoielnic, orice tradiţie plină de umbre, orice comportament
dubios, orice atitudine nepotrivită să nu-și mai găsească loc în viaţa,
gândirea sau comportamentul tău. Pentru că El ne cheamă să trăim în
lumina Lui – aici și acum, pentru că acolo și atunci să ne aștepte El, Cel
care este Lumina.
Acolo și atunci singurul lucru creat care va mai fi prezent suntem
noi și îngerii, în rest nimic, nici măcar Luna, soarele sau stelele. Ce
onoare! Ce bucurie! Ce frumoasă zi va fi – atât de luminoasă!

continuare...

rugăciune

sãptãmâna 31 Decembrie 2018 - 6 Ianuarie 2019

Şimleul Silvaniei Binecuvântãm satele şi comunele din împrejurimile oraşului Şimleul Silvaniei
India Israel

Anunţuri
TE inViTãm Sã TE impLiCi
în proiectul social

O masã pe zi!
DOnEazã 25 lei şi asiguri timp de o
sãptãmânã o masã caldã unei persoane în nevoie.
Foloseşte plicul de colectã pentru aceste donaþii.

Dorim sã începem anul 2019 în rugãciune, cãutând prezenţa Domnului.
Haideţi sã strigãm cãtre El, ca El sã ne vindece ţara, sã trimitã trezirea
de care are aşa mare nevoie inima noastrã.
Vã chemãm sã vã implicaţi în Rugãciunea necurmatã de 24 de ore prin
strãjile de rugãciune de câte 2 ore începând de
Vineri 4 ianuarie 2019, ora 18 pânã Sâmbãtã 5 ianuarie ora 18
Datoritã Lui suntem din nou la trecerea dintre ani!
Fãrã Cristos nicio zi nu meritã trãitã.
De aceea ne dorim ca El sã fie prezent în casele noastre
în fiecare zi din anul 2019.
Bucuraţi-vã de prezenţa Lui. La mulţi ani!
Conducerea bisericii

ANGAJAMENT PERSONAL

Motive de

România

„Sã dãm hranã celui
flãmând“!

EDITORIAL

Scanează codul QR și
alege o zi de post!

Turcia

Misiunea din penitenciar Biserica şi familiile bisericii

Lãudãm pe Dumnezeu pentru felul în care lucreazã vindecare în viaþa lui Aurica Vârsta, Ovidiu
Pal, Viorica Rogojan, Patricia Cosma, Ani Anichiþoaei, Emilia Biþiş, Lidia Ghiurãu, Mãrioara
Ciordaş, Ramona Pãltinean, Rodica Mascaş.

Scanează codul QR

Mă dedic să petrec un timp zilnic de rugăciune și pentru planul de citire.
citire a Bibliei în anul 2019 urmărind planul de
citire pus la dispoziție de Biserica Betania. Fac acest
angajament înainte Domnului fiind conștient(ă) de
nevoia mea de hrană spirituală zilnică.
Nume _____________________________________
Data __________ Semnătură __________________

