Le urăm “La mulţi ani!” şi multe
binecuvântări celor ce vor fi
sărbătoriţi în luna Septembrie
2, Sa - Sofia Stan
3, Du - Nelu Florea
3, Du - Mădălina Popa
4, Lu - Emanuel Cioc
5, Ma - Elisa Sandu
6, Mi - Costică Patraş
8, Vi - Cătălin Răgălie
8, Vi - Ane Răgălie
21, Jo - Lavinia Comariţa
25, Lu - Bogdan Badea
26, Ma - Camelia Frâncu
26, Ma - Aglaia Ioniţă
28, Jo - Sile Marinău
29, Vi - Mihai Hozu
30, Sa - Victor Răduţ

Un gând de ţinut minte:

Johathan Edwards a avut o viaţă
remarcabilă. A fost unul dintre
intelectualii de frunte ai SUA. El făcuse
cu sine următorul legământ: “Sunt
hotărât să trăiesc cu toată puterea de
care am parte cât sunt încă viu. Sunt
hotărât să nu pierd nici o clipă şi să îmi
folosesc timpul cât mai bine. Sunt
hotărât să nu fac niciodată nimic din ce
n-aş face în ultima oră a vieţii mele”.

Biserica Penticostală
BETANIA

Mâine...

Evanghelistul D.L.Moody predica în Chicago
pe data de 8 octombrie 1871. Era una din
cele mai numeroase mulţimi căreia i se
adresase vreodată, titlul predicii lui fiind “Ce
veţi face cu Isus?”.
Voia să scoată în evidenţă alegerea în faţa
căreia fusese Pilat, încheindu-şi discursul
prin a spune: “Aş vrea să vă gândiţi cu
seriozitate la acest subiect pentru că duminica
viitoare vom vorbi despre cruce. Atunci vă voi
întreba: “Ce veţi face voi cu Isus?”. Slujba s-a
terminat cu o cântare, dar nimeni nu a mai
cântat-o până la capăt. Zgomotul asurzitor al
maşinilor de pompieri a invadat sala. Pe
străzi s-a creat o panică de nedescris.
Faimosul incendiu din 1871 de la Chicago
izbucnise chiar în seara aia, mistuind oraşul
aproape în întregime. Predica pe tema crucii
nu a mai avut loc.
Moody a spus ma târziu: “N-am mai îndrăznit
niciodată de atunci să le dau celor ce mă
ascultă o săptămână pentru a se gândi la
propria lor mântuire”. Întrebarea nu-i dădea
pace: “Câţi erau cu adevărat pregătiţi? Câţi
dintre cei care auzeau vocea lui Dumnezeu şiar fi dăruit sufletele lui Hristos în acea seară?”
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”Îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi,
câtă vreme se zice: ”Astăzi”, pentru ca
nici unul din voi să nu se împietrească
prin înşelăciunea păcatului” (Evrei 3:13)

Timp închinare:
Duminica: 9:00-12:00, 18:00-20:00
Marţi: rugăciune începând cu ora 19:30
Joi: 18:00-20:00
Vineri: rugăciune începând cu ora 18:30

Anunţ:
Serile de rugaciune de marţi vor
începe la orele 19.30

Mâine….(Exod 8:1-10)

“Nu te făli cu ziua de mâine căci nu ştii ce poate
aduce o zi” (Proverbe 27:1)
Dumnezeu preferă un alt cuvânt: “ASTĂZI”.

Textul descrie un episod greu de trăit în
timpul lui Faraon. Broasca nu este unul
dintre animalele de companie pe care să ţi le
doreşti aproape. Şi totuşi, răspunsul lui
Faraon este halucinant: “mâine”.
Aceste animale hidoase sunt peste tot (casă,
masă, baie, paturi, bucătărie, etc.). Nici un
om normal nu ar da un asemenea răspuns.
Moise se ofera să-l ajute, iar el mai vrea “încă
o noapte cu broaştele”.
Pierdem în viaţă ocazii, oameni pentru că
amânăm să facem unele lucruri. Am putea
avea prietenii mai strânse. Ne-am putea
imbogăţi cu lucruri de valoare (nu
materială) propriile vieţi. Însă, uneori,
tergiversăm lucrurile şi astfel pierdem.
Îţi sună cunoscut cuvântul “MÂINE”?
-

De mâine te apuci de regim 
De mâine nu mai mănânci grăsimi
De mâine o să te apuci de citit Biblia
De mâine o să îţi faci mai mult timp
pentru familie
De mâine nu o să mai vorbeşti de rău
pe nimeni
De mâine nu mai întârzii la biserică
De mâine….mâine….mâine…

De parcă ziua de mâine suntem siguri că o şi
avem.

“… câtă vreme se zice ASTĂZI” (Evrei 3:13)
Ziua de astăzi ne-a fost dată. Mâine,
deocamdată, este ceva ce nu avem. Nu ne
aparţine. Viaţa este ca un abur care se ridică
pentru un timp scurt şi apoi dispare pentru
totdeanuna (Iacov 4:13-14).
Astăzi e ziua pe care o avem să facem lucrurile
bine. Astăzi e ziua să renunţăm la lucrurile urâte
(broaşte). De ce să mai rămâi o noapte cu
broaştele? Care e motivul pentru care să amâni?
Care e “broasca” din viaţa ta?
-

Un obicei urât?
Vorbe spuse fără să analizezi bine?
Imaginaţie nu tocmai curată?
Resentimente faţă de cineva?

La ce trebuie să renunţi ASTĂZI?
Faraon a avut posibilitatea sa i se facă
“curăţenie” în palat şi nu a vrut. De ce?
Nu a vrut să pară slab în faţa supuşilor prezenţi
la această discuţie? A crezut că poate el rezolva
problema aceasta?
Câtă vreme se spune “ASTĂZI” e timpul să faci
curăţenie în viaţa ta. Cu căt laşi să treacă timpul,
cu atât va fi mai greu.

“O, poate mâine…”
O, poate mâine vom pleca
spre-acele zări senine.
Şi ce-am putut aici lucra?
Ce dragoste? Cât bine?
În urma vieţii lui Isus
stă turmă lângă turmă,
Dar noi cu ce vom merge sus?
Şi ce lăsăm în urmă?
Isus ne-a dat un Ghetsimani,
O Golgota, un Nume
Ce timp de două mii de ani
a-mbogăţit o lume
Cuvântul pe care ni L-a spus
şi azi în inimi scurmă
Dar noi cu ce vom merge sus?
Şi ce lăsăm în urmă?
Cu fiecare strop de plâns,
cu fiecare rană
Isus comori de har a strâns
Şi nimburi de coroană
O primavara ne-a adus
Ce-n veci nu se mai curmă
Dar noi cu ce vom merge sus?
Şi ce lăsăm în urmă?
(Costache Ioanid)

