Rãmâi credincios Domnului,
El nu este nedrept!
Luni, 9 noiembrie

Duminică, 15 noiembrie

Citirea: Ieremia 46-47 şi Evrei 6

Citirea: Ezechiel 1-2 şi Evrei 11:1-19
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Gavril Bulzan,
Teodor Bulzan

Marţi, 10 noiembrie
Citirea: Ieremia 48-49 ºi Evrei 7
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 11 noiembrie
Citirea: Ieremia 50 ºi Evrei 8
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Puiu Popovici, Tătar Florian
şi Florin Corde

Joi, 12 noiembrie
Citirea: Ieremia 51-52 ºi Evrei 9

Vineri, 13 noiembrie
Citirea: Plângerile lui Ieremia 1-2 ºi Evrei 10:1-18
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 14 noiembrie
Citirea: Plâng. lui Ieremia 3-5 ºi Evrei 10:19-39

Azi, 8 noiembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea şi Ionel Socaciu

Evrei 6:10
Versetul sãptãmânii:

Căci Dumnezeu nu este
nedrept ca să uite
osteneala voastră şi
dragostea pe care aţi
arătat-o pentru
Numele Lui, voi, care
aţi ajutorat şi ajutoraţi
pe sfinţi.
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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

CUM NE CREŞTEM
COPIII!
Întrerup seria editorialelor
legate de darurile spirituale
pentru a medita la câteva
întrebări pe care ar trebui să ni le
punem în urma a ceea ce s-a
întâmplat în București. Da, știu că
ați auzit și văzut multe, s-a scris
și se mai scriu multe articole, se
exprimă idei și, mai ales, se încearcă răspunsuri.
În general, în situații dramatice, cei dinlăuntru pun întrebări, iar cei
din afară, de pe margini sar imediat pe răspunsuri ca și cum le-ar
avea prin buzunare, deja, desigur, fiecare cu pretenția că al lui este
cel mai nimerit. Aceștia din urmă, cei cu răspunsurile împart și
responsabilități, vinovății etc., ceea ce nu este greu. Nu între aceștia
vreau să mă situez astăzi, ci vreau să sugerez câteva întrebări, altele
decât întrebările comune: de ce?, de ce mie? de ce nouă?,…

EDITORIAL

Cred că o întrebare cu folos ar fi aceasta: cum ne creștem
copiii? Aceasta e o întrebare pe care ar trebui să și-o pună nu
numai părinții celor afectați atât de tragic și dureros, ci și cei de o
generație mai veche, bunicii acestora. Cu alte cuvinte, e o întrebare
pe care ar trebui să ne-o punem toți. Ceea ce s-a întâmplat ar
trebui să fie un semnal de alarmă puternic pentru toată țara. Cine
are ochii deschiși nu poate ignora, logic, faptul că rădăcinile
catastrofei se află pe tărâm spiritual. Imaginile hâdoase înfățișate
pe postere de promovare până atunci au ieșit din cadru, de pe
pânză, au dat lovitura. Cei care susțin că diavolul nu există, cum
vor mai putea susține o asemenea teorie? Uitați-vă (dacă puteți!) la
ce s-a întâmplat înainte în același loc? Te joci cu focul cât te joci,
dar până la urmă tot te arzi! Iată unde duce decăderea spirituală!
Diluarea valorilor creștine până la dispariția lor! Și, din păcate ceea
ce fac televiziunile și guvernul nu ajută deloc la vindecare. Erau mai
potrivite trei zile de pocăință națională. Da, declarate de la nivelul
conducerii țării! Sau, ce, nu avem cadrul legal pentru aceasta? Ce
trist că nu avem! Unde sunteți voi, parlamentari creștini?! Că
sunteți câțiva pe acolo, se pare că degeaba! Ce să mai zic că toți
parlamentarii noștri sunt creștini!!!
În sfârșit, va zice cineva că ce am spus e critică? Și dacă ar fi?
Dar nu e! Sunt întrebări. Iar, a ne pune în locul celor care suferă
acum nu înseamnă a nu vedea realitatea! Da, ne pare rău pentru
toți cei care au suferit pierderi, despărțiri și dureri. Ne rugăm ca
Dumnezeu să-I mângâie. Dar ne rugăm și ca El să ne deschidă
ochii, să vedem condiția spirituală precară a neamului românesc și
să ne pocăim cu toții! Așa să ne ajute Dumnezeu!
CITATE

Nu ţine în tine furia, jignirea sau durerea. Acestea îţi
fură energia şi te împiedică să iubeşti.

Succesul este capacitatea de a trece de la un eşec la altul
fără să-ţi pierzi entuziasmul.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

continuare...

Anunţuri
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.

Pastorul bisericii Teodor Bulzan împreunã cu soţia sunt în vizitã la câteva
biserici de români în Austria care aparţin pãrtãşiei bisericilor Holiness din
Romania, sã ne rugãm Domnului pentru protecţia lor.
În aceastã sãptãmânã, Tiberiu şi Timotei Bulzan vor participa, la Madrid,
la o întâlnire de organizare a taberei tinerilor din Europa - Euroquest 2016.
Sã ne rugãm Domnului pentru cãlãuzire şi protecţie.
În urma donaţiilor din sãptãmâna mulţumirii, nevoia scaunelor la Şcoala
duminicalã a fost acoperitã în proporţie de 85%. Nevoia de combustibil
pentru încãlzire s-a acoperit în proporţie de 25%. Mulţumim Domnului
pentru dãrnicia de pânã acum şi ne încredem în El în continuare!

Oportunitãþi de slujire

În contextul darurilor spirituale despre care vorbim în această perioadă vă
prezentăm două oportunităţi de slujire.

Este o oportunitate extraordinară de a investi în generaţia
următoare, ca învăţător de copii, dar este şi o dovadă de ascultare
de Dumnezeu să laşi o moştenire spirituală generaţiei care vine
după tine. Este loc pentru implicare în acest domeniu atât pentru
tineri, care o şi fac deja, cât şi pentru cei trecuţi de 25 de ani. Cei
interesaţi luaţi legătura cu Alexandra Strete.

De asemenea există oportunitatea de implicare la departamentul
media al bisericii, cel care se ocupă de sonorizare, proiecţie
cântări, filmare video, transmisie live. Şi în acest domeniu este loc
de implicare atât pentru tineri, care o şi fac deja, dar şi pentru cei
trecuţi de 25 de ani. Cei interesaţi luaţi legătura cu Petri Muntean.

