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Fii înþelept, lasã-te cãl ãuzit de EL!
Luni, 11 august

Duminică, 17 august

Citirea: Levitic 25-27

Citirea: 1 Timotei 1-3
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Teodor Bulzan

Marţi, 12 august
Citirea: 1 Cronici 1-4
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 13 august

Azi, 10 august

Citirea: Psalmii 96–98
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
şi Ionel Socaciu

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Timotei Bulzan

Joi, 14 august

Versetul sãptãmânii:

Citirea: Proverbe 17-18

Vineri, 15 august
Citirea: Daniel 7-12

Sâmbătă, 16 august
Citirea: Ioan 5-6

1 Timotei 1:14

Şi harul Domnului
nostru s-a înmulţit
peste măsură de
mult împreună cu
credinţa şi cu
dragostea care este
în Hristos Isus.
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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

„UN MESAJ URGENT”
(continuare)
• Avem prea mulţi oameni care se târăsc în urma vedetelor
de televiziune, care aruncă banii Tăi pe maşini scumpe, pe
vile somptuoase şi bogăţie, în timp ce nu se face
evanghelism.
• Avem mai mulţi oameni în competiţie pentru poziţii decât
acei care suspină după suflete. Alunecăm înspre
transigenţă şi o numim toleranţă. Alunecăm înspre
neascultare şi o numim libertate. Alunecăm înspre
superstiţie şi o numim credinţă. Ne bucurăm în indisciplina
autocontrolului pierdut şi îl numim relaxare. Nu luăm în
serios lipsa de rugăciune şi ne înşelăm pe noi înşine
gândind că am scăpat de legalism…

Anunţuri

continuare...

Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem la El. Ascultă. Dacă
vrem să vedem o trezire, trebuie să venim cu pocăinţă şi
mărturisire ca făcând parte din Biserica lui Dumnezeu….
B.H. Clendennen a fost o voce cunoscută între penticostalii
americani, fiind un predicator puternic şi un învăţător deosebit,
care a pus accent pe rolul Duhului Sfânt în activitatea Bisericii.
A fondat şi a păstorit „Victory Temple Church” din Beaumont,
Texas, timp de 35 de ani. Chemarea lui pentru a predica
Cuvântul l-a dus în Africa (Tanzania, Congo), Asia (India,
Thailanda, Vietnam) şi Estul Europei (Iugoslavia, Ungaria,
România), pe vremea când acestea se aflau sub dominaţie
comunistă. După căderea comunismului a simţit o puternică
chemare să meargă în Rusia. Într-o mică biserică de la periferia
Moscovei a primit o profeţie, printr-o soră în vârstă care nu mai
proorocise niciodată, prin care Domnul îi cerea să se pună la
dispoziţia Lui pentru Rusia. Cea mai mare nevoie de acolo era
lipsa lucrătorilor din biserici.
În 1992 Clendennen a abandonat biserica pe care o fondase
şi împreună cu soţia s-a mutat în Rusia, unde a pus la punct o
şcoală biblică, dar pe alte coordonate decât cele obişnuite. A
numit-o „School of Christ International” (Şcoala Internaţională a
lui Hristos), şi aceasta s-a concretizat în cursuri intensive de 3
luni, după modelul şcolilor militare, de unde elevii nu plecau în
această perioadă, decât pentru cauze majore. Se punea accent
pe rugăciune, părtăşie şi pe studiul Scripturii. Prima serie a fost
alcătuită din 102 cursanţi din Rusia şi Ucraina, care după
terminare, plini de puterea Duhului Sfânt, au plecat să slujească
în bisericile existente şi să planteze altele. Astăzi Şcoala
Internaţională a lui Hristos are cursanţi în 150 de ţări din toată
lumea. În 1994 la o emisiune la radio, patriarhul Bisericii
Ortodoxe Ruse i-a avertizat pe „credincioşi” despre fenomenul
Clendennen, numindu-l „omul cel mai periculos din toată
Rusia”.

„S ã dãm hranã
ce lui flãm ând“!
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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.

Miercurea de la ora 1700, pastorul bisericii stã la dispoziţia oricui are
nevoie de consiliere spiritualã. Este şi un timp dedicat mãrturisirii
pãcatelor înţelegând porunca biblicã şi importanţa acesteia în viaţa
credinciosului.

Marþi şi Joi de la ora 1000, tinerii se întâlnesc la rugãciune şi pãrtãşie din
Cuvânt. Toţi tinerii şi cei care se simt tineri :) sunt aşteptaţi la acest timp
de rugãciune, cântare şi pãrtãşie.

Cei care cred cã au din partea Domnului chemarea pentru misiune, luaţi
legãtura cu pastorul bisericii pentru a primi mai multe informaţii despre o
oportunitate de a merge în misiune în Malaezia.

Înscrierile pentru tabãra de varã a tinerilor continuã. Aceasta va avea loc
la Someşul Rece în perioada 22-26 August. Nu aştepta ultima sãptãmânã
ca sã te înscri! Pentru înscrieri luaţi legãtura cu Roxy Derecichei. De
asemenea, sunteţi chemaţi sã vã uniţi împreunã cu tinerii în post şi
rugãciune în zilele de 10 şi 25 ale lunii pentru ca Domnul sã lucreze, sã
transforme, sã producã o schimbare în vieţile tinerilor
şi Gloria Lui sã fie manifestatã.

