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Fii sare acolo unde eºti!
Luni, 19 August

Duminicã, 25 August

Citirea: 1 Împãraþi 14, Ieremia 40, Marcu 14

Citirea: 1 Împãraþi 20, Ieremia 47, 1 Corinteni 6
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Dana ºi Denisa, Sorin Tãmaº
şi Teodor Bulzan

Marþi, 20 August
Citirea: 1 Împãraþi 15, Ieremia 41, Marcu 15
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 21 August
Citirea: 1 Împãraþi 16, Ieremia 42, Marcu 16
Întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Azi, 18 August
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Florian Prodea

1 Corinteni 1:21

Versetul sãptãmânii:

Joi, 22 August
Citirea: 1 Împãraþi 17, Ieremia 43, 1 Corinteni 1-2

Vineri, 23 August
Citirea: 1 Împãraþi 18, Ieremia 44, 1 Corinteni 3

Sâmbãtã, 24 August
Citirea: 1 Împ. 19, Ier. 45-46, 1 Cor. 4-5

Căci întrucât lumea, cu
înţelepciunea ei, n-a
cunoscut pe Dumnezeu
în înţelepciunea lui
Dumnezeu, Dumnezeu a
găsit cu cale să
mântuiască pe
credincioşi prin nebunia
propovăduirii crucii.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui0i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

www.betania.ro

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

PROVOCĂRILE

de Teodor Bulzan

străinătă#ii

Ne apropiem de finalul călătoriei în Statele Unite și Canada.
Probabil câteva reflec(ii se impun, în special legate de lucrarea
Domnului în bisericile române de aici, după ce cu două săptămâni
în urmă am scris despre conferin(a la care am luat parte. Totuși
legat de aceasta, doar un singur gând aș mai exprima din multe
altele și anume că avem privilegiul și harul din partea Domnului să
facem parte dintr-o familie de biserici – familia bisericilor
„holiness” – care au o învă(ătură sănătoasă, care se ridică, având o
voce puternică, împotriva provocărilor lumii în care trăim. Pentru
detalii, se poate accesa și se pot găsi mai multe informa(ii pe pagina
de internet iphc.org.
Acum, revenind la provocările cu care se confruntă bisericile
române de aici, așa cum le-am văzut eu:
1. În general, oamenii tânjesc după bisericile în care au fost
pe când locuiau în (ară. Aceasta îi face să-și dorească

EDITORIAL,

continuare...

același model de biserică, ceea ce duce la conflicte atunci
când într-o biserică se întâlnesc creștini din zone diferite.
2. Atitudinea fa(ă de genera(ia tânără este o altă provocare.
Cei născu(i în America sau Canada nu se mai pot exprima
la fel de bine în limba maternă. Dacă aceștia nu vor fi sluji(i
pe limba pe care o în(eleg cel mai bine, există pericolul real
de a-i pierde. Din păcate, am văzut foarte pu(ine biserici
care au în viziunea lor slujirea într-un mod relevant pentru
genera(ia căreia i se adresează.
3. Evangheliile și învă(ăturile false au tendin(a să pătrundă și
aici. Fără cunoașterea revelată a adevărului, fără înrădăcinare în Scripturi și fără curaj, cei mai mul(i pastori
eșuează în a li se împotrivi. Această situa(ie riscă să ducă la
risipirea turmei!
4. Modul învechit de conducere al bisericilor este o altă
provocare. Până nu se vor adapta modele noi, flexibile de
conducere, până nu se va elimina democra(ia din biserici,
acestea vor fi măcinate de lupte interne și tensiuni
paralizante pentru orice grupare de oameni.
Sigur că nu am preten(ia că lista de mai sus este exhautivă, dar
am vrut să trec în revistă, poate cele mai frecvente provocări,
pentru că unele sunt deja și provocările noastre, altele vin peste noi
și ar fi bine să fim pregăti(i să le facem fa(ă.
Pe săptămâna viitoare, în Oradea.
p.s.: Mul)umim familiilor care ne-au primit în casele lor cu atâta
dragoste încât am fost copleși)i. În ordinea în care ne-am întâlnit, ele
sunt: fam. Hora - Călin și Lidia din Dallas, fam. Lascău - Petrică și
Rodica din Phoenix, AZ, fam. Pele - Romi și Rodica din Detroit,
fam. Szasz - Ioancsi și Mihaela din Kitchener, CAD, fam. Bot - Viorel
și Florica din Windsor, CAD. Domnul să le răsplătească!

Pune-#i credin#a în ac#iune
(de Mike Fabarez - preluat de pe site-ul jesus.org)

Este așa de ușor să ne compartimentăm via0a. În timp ce stăm în
biserică și dăm din cap aprobatori fa0ă de lec0iile biblice care ne
cheamă, ca urmași ai lui Cristos, la sacrificiu, renun0are de sine și să
lasăm în urmă plăcerile pământești pentru a ne aduna comori în cer.
Dar vine Luni diminea0a când renun0area de sine are o etichetă de
pre0 cuantificabilă, când aprobarea fa0ă de principiile biblice sunt
înlocuite cu ra0ionalizarea impracticabilită0ii acestora și lăsăm
realitatea foarte concretă să fie de preferat.
Trebuie să fim curajoși să renun0ăm la propria ipocrizie. Ar fi bine să
nu-i aplaudăm pe Avraam, Daniel și Ștefan din Biblie când nu
suntem gata să riscăm propriul nostru avantaj financiar sau să
sacrificăm ceva din statutul nostru social pentru gloria lui Cristos sau
pentru avansarea Împără0iei lui Dumnezeu.
A gândi clar cum fiecare principiu biblic se aplică în mod practic al
vie0ii noastre ar face studiul biblic o experien0ă mult diferită.
Așa că haide0i afirmăm fiecare adevăr biblic din predicile noastre și
să fim gata să-l punem în practică indiferent de pre0ul care trebuie
plătit.

Anun#uri

• Au început pregătirile pentru un nou botez în apă care va avea loc în
biserica noastră la sfârșitul lunii Septembrie. Dacă L-ai primit pe Isus
în inima ta ca Domn și Mântuitor, mărturisește aceasta în apa
botezului, cu bucurie și cu hotărârea de-a trăi de-acum pentru El.
Pentru aceasta lua0i legătura cu Ionel Socaciu.

• TE INVITĂM SĂ TE IMPLICI în proiectul social O masă pe zi!
DONEAZĂ 25 de lei şi dai de mâncare unei persoane în nevoi, timp
de o săptămână. Folosi0i plicul de colectă pentru aceste dona0ii. „Să
dăm hrană celui flămând”!

