Mã voi l ãuda cu Domnul!
Luni, 6 iunie

Duminică, 12 iunie

Citirea: 1 Samuel 24-27
Întâlnirea femeilor, de la ora 18

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

Marţi, 7 iunie
Citirea: 1 Samuel 28-31, Psalm 68
Rugăciune, de la ora 18.
Vor sluji: Silviu Silaghi, Tătar Florian, Puiu
Popovici, Adi Ţapoş

Miercuri, 8 iunie
Citirea: Galateni 1-3
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18.30

Joi, 9 iunie
Citirea: Galateni 4-6, Psalm 69

Vineri, 10 iunie
Citirea: 2 Samuel 1-4

Sâmbătă, 11 iunie
Citirea: 2 Samuel 5-7, Psalm 70

Azi, 5 iunie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Şcoala duminicală - întâlnire specială
de Ziua Copilului

Psalmul 68:9
Versetul sãptãmânii:

Ai dat o ploaie
binefăcătoare,
Dumnezeule,
şi ai întărit
moştenirea Ta
sleită de puteri.
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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 Teodor Bulzan

ÎNTRE UNGERE ªI
ÎMPĂRĂÞIE!
Atât Saul cât și David au primit ungerea
de a fi împărați, de la Samuel. Constatăm că
între momentul ungerii și cel al împărăției
există, la ambii, o diferență în timp. Adică,
ungerea de a fi împărat, devine efectivă după
mai mult timp. La Saul, după o luptă
câștigată împotriva amoniților, iar în cazul lui
David, el devine rege după o bună perioadă
de timp în care îl slujește pe Saul apoi trebuie
să fugă de el, altă perioadă în care se
ascunde la străini încât te întrebi dacă nu
cumva David o fi uitat că a primit ungerea de a fi rege. Poate că de
aceea are el nevoie de trei ungeri înainte ca să domnească efectiv
peste tot Israelul.

continuare...

Mai observăm un lucru important: Saul primește ungerea, iar
aceasta este efectivă atât timp cât el rămâne, ca atitudine, în
starea în care era când a primit-o, adică smerit, umil și ascultător
(de Samuel). Când i se urcă la cap ideea că e rege, se duce și
împărăția. Nu așa a fost cu David. Ungerea pe care o primește el
este însoțită de un legământ pe care Dumnezeu îl face cu el. Acest
fapt face toată diferența pentru că ungerea lui nu rămâne sau
pleacă pe baza performanțelor lui, ci totul se raportează la
legământ.
Cred că deja câteva lecții le-am înțeles din observațiile de mai
sus.
Ca să ajungem să funcționăm în plenitudinea ungerii primite, a
darurilor și chemării pe care Dumnezeu le are pentru noi, mai întâi
trebuie să ne dăm examenul credincioșiei în lucrurile mărunte.
Și noi operăm pe baza unei relații de legământ cu Dumnezeu,
aceasta ar trebui să contribuie la responsabilizarea noastră
maximă în a rămâne cu atitudini de smerenie și umilință,
împlinindu-ne scopul pe care Dumnezeu îl are cu noi, pentru slava
Lui! Am putea concluziona așa: de la ungere spre împărăție prin
smerenie și credincioșie!
Pe săptămâna viitoare!

Anunţuri

Toate surorile sunt invitate la întâlnirea lunarã a
surorilor din biserica noastrã, care va avea loc
Luni 6 iunie, ora 18:00, sã mulţumim împreunã
Domnului pentru toate binecuvântãrile Lui.
Tema întâlnirii: Ana, mama lui Samuel – secretul
rugãciunii ascultate

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

EDITORIAL

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.

J o i 9 iu n ie d e la o ra 1 9 continuã întâlnirile cu cei care doresc sã
se pregãteascã sã slujeascã în camerele de vindecare
(H ealing rooms). Va fi un timp binecuvântat de învãţãturã dar şi
oportunitãţi ca fiecare prezent sã stârneascã darul care este în el
de la D uhul S fânt.
Întâlnirea de miercuri este o bunã oportunitate de a ne invita prietenii
ca sã asculte Evanghelia - asta-i prima noastrã slujire!
Sã ne rugãm Domnului pentru izbândã în aceastã lucrare: Domnul sã
dea mântuire, eliberare, vindecare şi restaurare sufletelor.
Sã credem şi sã ne aşteptãm sã vedem oameni transformaţi prin
puterea Duhului Sfânt la auzirea Cuvântului Sãu. VINO CU PRIETENII!
C ei care s-au hotãrât pentru botez sunt rugaţi sã completeze o cerere
în acest sens. A doua zi de R usalii va avea loc un botez în apã.

PREZENŢA
TA
CONTEAZĂ

Sunteţi aşteptate cu toatã dragostea.
Prezenţa fiecãrei surori este importantã!

Duminica viitoare seara va avea loc o nouã întâlnire „Biserica din
familie”. Aceste întâlniri sunt gândite pentru a cunoaşte familiile
bisericii, de a avea învãţãturã pe tema familiei şi desigur a ne închina
Domnului. Vã încurajãm sã staţi împreunã ca familie în bisericã şi mai
mult vã încurajãm sã vã implicaţi în aceastã întâlnire.
Întâlnirea se adreseazã tuturor, fie cã ai copii mai mari sau mai mici sau
poate încã nu ai. Toţi suntem o mare familie!

