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Luni, 19 mai

Duminică, 25 mai

Citirea: Exod 25–28

Citirea: 2 Corinteni 11–13
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Gavril Bulzan
şi Tibi Bulzan

Marţi, 20 mai
Citirea: 2 Samuel 15–19
, de la ora 18.

Întâlnirea mijlocitorilor

Citirea: Psalmii 60–62
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu BuzguŃa, Silviu Silaghi
şi Florian Prodea

Azi, 18 mai

Joi, 22 mai

Versetele sãptãmânii:

Citirea: Iov 41–42
Concert Not an Idol,
de la ora 19.

Psalmul 61:1-2

Citirea: Ieremia 42–46
Întâlnirea liceenilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 24 mai
Citirea: Luca 5–6
, de la ora 17.

Întâlnirea familiilor

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

EDITORIAL

de Teodor şi Timotei Bulzan

RAPORT DIN AMERICA

Miercuri, 21 mai

Vineri, 23 mai

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

www.betania.ro

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian ºi Ionel Socaciu

Ascultă, Dumnezeule,
strigătele mele,
ia aminte la rugăciunea
mea! De la capătul
pământului strig către
Tine cu inima mâhnită
şi zic: „Du-mă pe stânca
pe care n-o pot ajunge,
căci este prea înaltă
pentru mine!“

P

articipăm la primul summit Global de
Conducere organizat de international
GLOBAL LEADERSHIP
Pentecostal Holiness Church la universitatea
s u m m i t
Creştină de sud-Vest din oraşul Oklahoma,
MAY 13-20, 2014
universitate aparţinând acestei biserici.
scopul acestei întâlniri internaţionale este
pregătirea liderilor, pastorilor şi misionarilor în
special în domeniul conducerii, dar şi acela
de părtăşie şi creare a unei reţele de lucru şi
colaborare.
Ca slujitori am avut parte de oameni foarte
bine pregătiţi şi cu multă pasiune pentru
câştigarea de suflete pentru Împărăţia lui
Dumnezeu. suntem în total peste 50 de pastori din 41 de ţări.
Valoarea unei asemenea întâlniri este inestimabilă în primul rând prin
calitatea, actualitatea şi profunzimea învăţăturilor primite, dar şi prin
părtăşia experimentată cu slujitori ai lui Dumnezeu din atâtea ţări şi
continente.
În prima zi am fost expuşi unor principii practice de conducere
deosebit de utile. s-a pus mare accent pe coexistenţa conducerii şi
administrării, a controlului şi haosului – ce înseamnă de fapt echilibrul
acestora.
A doua zi am fost provocaţi la o viaţă consistentă de rugăciune. un
om deosebit al lui Dumnezeu (în vârstă de 83 de ani) ne-a prezentat, cu

Anunţuri

continuare...

mult entuziasm şi o pasiune molipsitoare, ceea ce el practică de zeci de
ani, şi anume, „legământul de rugăciune“. tot în această zi am fost duşi
în timp, într-un mod original şi deloc plictisitor, dezvăluindu-ni-se pagini
din istoria bisericii cu accent pe istoria mişcării penticostal-carismatice.
A treia zi am fost încurajaţi să lucrăm în parteneriat unii cu alţii, să
formăm reţele de lucru, inclusiv între generaţii. De asemenea, ni s-a
prezentat importanţa creşterii noii generaţii de lideri, care să ducă mai
departe mandatul încredinţat de Domnul isus Bisericii sale.
urmează încă 4 zile pe care le aşteptăm, zile de vizitare a universităţii
Oral Roberts şi desigur a unei biserici, zile de părtăşie şi creare de relaţii.
Într-un cuvânt, experienţa pe care o avem merită tot efortul pe care îl
implică o asemenea călătorie şi care nu este mic.
Vă mulţumim tuturor celor ce vă rugaţi pentru noi şi pentru ca
provocările primite aici să le putem pune în practică împreună.
Pe săptămâna viitoare!

Paşi pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt
1. Acceptarea lui Isus Hristos ca Mântuitor şi Domn (Fapte 2:38).
2. Renunţarea la păcat. Pocăinţa sau schimbarea minţii de la acea
atitudine care iubea păcatul şi-l accepta, la atitudinea de renunţare la
păcat şi ură faţă de păcat. Duhul Sfânt nu poate locui împreună cu
păcatul.
3. Mărturisirea publică – botezul în apă.
4. Predarea absolută faţă de Dumnezeu. Acceptarea lui Isus Hristos nu
doar ca Mântuitor, ci şi ca Domn (Fapte 5:32).
5. O dorinţă intensă după botezul cu Duhul Sfânt. „Dacă însetează
cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor
curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura“ (Ioan 7:37-39). Cf. Isaia 44:3.
6. Rugăciune specifică pentru botezul cu Duhul Sfânt. Metoda stabilită
de Dumnezeu pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt este
rugăciunea (Luca 11:13).
7. Credinţa. „De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să
credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea“ (Marcu 11:24). Cf. Iacov 1:5, 6-8
şi 1 Ioan 5:14-15. 
(Vezi Prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt, de R.A. Torrey,
Editura Casa Cărţii, Oradea, 2006, p. 204-236.)

În data de 24 mai, ora 17:00, vă așteptăm la o
nouă întâlnire cu familiile. Tema întâlnirii va fi
Unitate și diversitate în familie – așteptări greșite
ale soților care pot duce la distrugerea relațiilor.
Invitatul întâlnirii este Oli Oniga. Întâlnirea se va
sfârși cu o masă de dragoste (fiecare familie este rugată să aducă
un platou cu mâncare sau desert). Vă așteptăm cu drag!
În aceastã perioadã (luna mai), pastorul bisericii, Teodor Bulzan,
împreunã cu Timotei Bulzan participã la primul Summit Global de
învãţãturã, pãrtãşie şi strategie al bisericilor Holiness. Sã ne rugãm
pentru cãlãuzirea Domnului şi protecţia Lui peste întreaga cãlãtorie.
„S ã dãm hranã
ce lui flãm ând“!
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în proie ctul social

O masã pe zi!

25 lei şi asiguri timp de o
sãptãmânã o masã caldã une i pe rsoane
D O N E AZÃ

în ne voie . F oloseşte plicul de colectã pentru aceste donaþii.
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, fraţi şi surori din bisericã şi cunoscuţi.
Pentru detalii şi înscriere vã rog sã luaþi legãtura cu fr. Derecichei Aron.

26 mai a.c. e ste ultim a datã la care se pot de pune F orm ulare le
2 3 0 pe ntru a dona C entrului C reştin Betania 2% din im pozitul
pe venit deja plãtit statului. H aideţi ca şi în acest fel sã sprijinim
proie cte le bise ricii. F orm ularul ne ce sar îl pute ţi gãsi la intrare .

Cei care au nevoie de consultaţii şi lucrãri dentare pot sã ia legãtura cu
medicul dentist Dana Penyacsek la numãrul de telefon 0747/766 315.

