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Mã încred în Domnul!
Luni, 5 Mai
Citirea: Exod 17-20
Întâlnirea surorilor, de la ora 18.

Marţi, 6 Mai
Citirea: 2 Samuel 5-9
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 7 Mai
Citirea: Psalmii 54-56
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florin
ºi Florin Corde

Duminică, 11 Mai

Citirea: Iov 37-38

Vineri, 9 Mai
Citirea: Ieremia 32-36

Sâmbătă, 10 Mai
Citirea: Luca 1-2

IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

www.betania.ro

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.

Citirea: 2 Corinteni 6-8
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Liviu Buzguţa
şi Tiberiu Bulzan

EDITORIAL,

Azi, 4 Mai

BISERICA ESTE PENTRU NECREDINCIOªI

de Teodor Bulzan

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: ªtefan Bulzan ºi Florin Corde

Psalmul 56:9
Versetul sãptãmânii:

Joi, 8 Mai
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Vrăjmaşii mei
dau înapoi în
ziua când Te
strig: ştiu că
Dumnezeu este
de partea mea.

Din gândurile exprimate săptămânile
anterioare, dar mai ales înţelegând
realitatea bisericii, se poate spune că
biserica este formată din credincioși, dar
ea există pentru cei necredincioși.
Întrebarea următoare, atunci, este: cum
poate fi menţinută biserica în așa fel încât
aceasta să rămână mereu a exista pentru
cei necredincioși. Trebuie să recunoaștem
că tendinţa este ca mereu să alunecăm în
ipostaza de a face biserică doar pentru cei credincioși. Ce face diferenţa? Cred
că secretul este în maturizarea spirituală a credincioșilor care vine dintr-o
relaţie crescândă cu Isus. Iar atunci când crește maturitatea spirituală, printre
altele, credinţa și încrederea vor crește. De la început, în cazul lui Adam și al

EDITORIAL,

continuare...

Evei, ceea ce a căzut prima dată a fost încrederea în Dumnezeu. Întreg Vechiul
Testament este un strigăt al lui Dumnezeu, o chemare: Încredeţi-vă în Mine!
Maturizarea, deci, este direct proporţională cu credinţa.
Cum crește credinţa? – Câteva ingrediente esenţiale: cinci dinamice, valori,
vectori, cinci catalizatori pentru întărirea credinţei noastre:
1. Învăţarea practică – Matei 7:28, 29; 24:26 – Oamenii sunt mai
interesaţi de ceea ce funcţionează decât de ceea ce e adevărat.
Domnul Isus a fost întradevăr un Maestru în a-i învăţa pe oameni cum
nimeni altul.
2. Disciplina personală/privată. Este vorba de viaţa devoţională, partea
secretă a vieţii creștinului, cămăruţa de rugăciune. Acolo se poate face
întradevăr diferenţa.
3. Slujirea personală. Domnul Isus a pus la loc de cinste, de la început,
implicarea ucenicilor în slujire. Daţi-le voi să mănânce, îi provoacă Isus
la un moment dat.
4. Relaţii providenţiale. De multe ori Dumnezeu orchestrează în viaţa
noastră relaţii semnificative, întâlniri surpriză cu oameni prin care
Dumnezeu ne vorbește. Avem, pe de altă parte cadrul creat ca acestea
să se întâmple, mă refer la implicarea în grupe mici și la frecventarea
bisericii Evrei 10:24-25.
5. Circumstanţe pivotale. Sunt acele circumstanţe programate sau nu
prin care Dumenzeu ne modelează. Printre circumstanţele planificate
și care ne pot fi de mare ajutor sunt botezul în apă, consilierea
premaritală, lucrarea cu familiile etc.
Dacă primele 3 înseamnă a ne face partea noastră, ca atare depind de noi,
de pasiunea și ascultarea noastră, asupra ultimelor două avem control mai
puţin, în general. Doar atunci când Dumnezeu ne deschide oportunităţi și ne
facilitează întâlniri cu oameni, să folosim asemenea prilejuri.
Pe săptămâna viitoare.

Anunţuri
Întâlnirea lunarã a surorilor din biserica noastrã va avea loc
Luni, 5 mai 2014, ora 1800. Eşti invitatã special la un timp în care sã ne
zidim sufleteşte împreunã şi sã ne încurajãm una pe cealaltã în umblarea
noastrã cu Domnul, dându-I voie sã ne schimbe din interior spre exterior.

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 d e le i şi d a i d e m â n c a re
une i pe rsoane în ne voi, tim p d e o
s ãp tãm â n ã. F olosiþi plicul de cole ctã pe ntru ace ste donaþii.
„S ã dãm hranã ce lui flãm ând”!
Ş i în ace st an vã invitãm sã d o n a ţi c e i 2 % din im pozitul pe ve nit
de ja platit statului, c ãtre C e n tru l C re ş tin B e ta n ia .
H aide ţi ca şi în ace st fe l sã sprijinim proie cte le bise ricii.
F orm ularul ne ce sar îl pute ţi gãsi la intrare .
În perioada 11 - 20 iunie se organizeazã un turneu de vizitare a Israelului.
Acest turneu se doreşte a fi unul deosebit, iar componenţa grupului sã
fie, pe cât posibil, oameni din bisericã şi cunoscuţi.
Pentru detalii şi înscriere vã rog sã luaþi legãtura cu fr. Derecichei Aron.
În perioada urmãtoarea, respectiv în luna Mai, pastorul bisericii
Teodor Bulzan împreunã cu Timotei Bulzan vor participa în Hong Kong la
întâlnirea Bordului WPHF pentru organizarea, anul urmãtor, a
Conferinþei Mondiale a bisericilor Holiness. În partea a doua a lunii vor
participa la primul Summit Global de învãţãturã, pãrtãşie şi strategie al
bisericilor Holiness. Sã ne rugãm pentru cãlãuzirea Domnului şi
protecţia Lui peste întreaga cãlãtorie.

