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apare săptămânal

Mulþumesc Isuse pentru iertarea Ta!
Luni, 22 Iulie

Duminicã, 28 Iulie

Citirea: 2 Samuel 7, Ieremia 12, Matei 23

Citirea: 2 Samuel 14, Ieremia 18, Romani 1-2
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Florin Corde

Marþi, 23 Iulie
Citirea: 2 Samuel 8-9, Ieremia 13, Matei 24
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 24 Iulie
Citirea: 2 Samuel 10, Ieremia 14, Matei 25
Întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Joi, 25 Iulie
Citirea: 2 Samuel 11, Ieremia 15, Matei 26

Vineri, 26 Iulie
Citirea: 2 Samuel 12, Ieremia 16, Matei 27

Sâmbãtã, 27 Iulie
Citirea: 2 Sam. 13, Ieremia 17, Matei 28

Întâlnirea de seară se suspendă având în
vedere întâlnirea de pe stadion.

Ieremia 14:7

Versetul sãptãmânii:

Dacă nelegiuirile
noastre mărturisesc
împotriva noastră,
lucrează pentru
Numele Tău,
Doamne! Căci
abaterile noastre sunt
multe, am păcătuit
împotriva Ta.
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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.
de Teodor Bulzan

O relaţie personală
Săptămâna trecută, printre altele, Dumnezeu ne-a amintit că El
vrea un singur lucru de la noi, iar acela este inima noastră. În al)i
termeni, El vrea să aibă cu noi o rela)ie personală. Aceasta a fost
inten)ia Lui de la început. Doar că, prin neascultare, omul a
păcătuit, iar ca o primă consecin)ă a păcatului, omul – Adam și Eva
– au pierdut percep)ia adevărată asupra realită)ii. Știm asta din
faptul că ei au vrut să se ascundă de Dumnezeu! (cine s-ar putea
ascunde,…!) Imediat, percep)ia lor despre Dumnezeul cu care
avuseseră părtășie în răcoarea dimine)ii, s-a schimbat radical! Ce a
făcut asta? Păcatul, desigur! Ei nu mai gândeau corect! De fapt ei,
dorind să cunoască mai mult, au fost jefui)i de adevărata
cunoaștere.
În planul ini)ial a lui Dumnezeu, cunoașterea era rela)ională. A
cunoaște pe cineva implica o rela)ie personală intimă. Înainte de
cădere, Adam și Eva l-au cunoscut pe Dumnezeu într-un mod intim,
o rela)ie personală care poate fi asociată doar cu cea din căsătorie.
Ei locuiau în Prezen)a Domnului. Odată ce au păcătuit, ei au fost
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continuare...

alunga)i, pierzând rela)ia lor personală cu Dumnezeu inclusiv
cunoașterea lui Dumnezeu. Noi am moștenit această natură umană
decăzută. Am moștenit o rela)ie ruptă cu Dumnezeu, o minte
întunecată și o cunoaștere amputată – o inimă rea care mereu
aleargă acolo unde îi este comoara!
Problema noastră a fost rezolvată de Cristos – Ultimul Adam. El
a redeschis drumul spre Dumnezeu, spre cunoașterea adevărată,
spre intimitate cu Dumnezeu. „Cuvântul” – logos în greacă – „S-a
făcut Trup” (Ioan 1:14). Cuvântul logos reprezenta cea mai înaltă
formă de cunoaștere filozofică. Era echivalent cu a spune:
cunoașterea ultimă a devenit personală și rela)ională. Dumnezeu
anun)a prin Cuvânt: adevărata cunoaștere care poate fi descoperită
în rela)ie intimă cu Dumnezeu este, acum, disponibilă omului prin
Dumnezeu întrupat – Isus Cristos! În Cristos putem să-L
cunoaștem pe Dumnezeu personal. Dându-I inima noastră, ea
poate ajunge să bată cu inima Lui!
Doamne, vrem să însetăm mai mult după Tine, vrem să te
cunoaștem mai mult.
Fie ca aceasta să fie rugăciunea noastră a fiecăruia. Amin!

Anun"uri

• 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”!

• Începând de mâine, Luni 22 Iulie, pastorul bisericii împreună cu so0ia
vor vizita Statele Unite ale Americii unde vor participa la Conferin0a
Generală Holiness, ocazie cu care vor vizita și câteva biserici de
români de acolo şi din Canada. Să ne rugăm Domnului pentru ei,
pentru protec0ie și călăuzire.

• Să ne rugăm pentru tinerii noștrii care începând de mâine vor fi în
tabără, la Leghia. Ruga0i-vă pentru o ungere proaspătă peste ei şi
pentru ca Domnul să li se reveleze.

CITATE…

Cristos este Unicul drum către cer; multele cărări sunt
scurtături către condamnare.

Dumnezeu nu ne-a creat cu ajutorul nostru, dar acum
nu ne mântuieşte fără ascultarea noastră.

Depresia e starea în care tot ce conteză e propria ta
suferinţă.

Succesul înseamnă a fi în stare să mergi din eşec în eşec,
fără să-ţi pierzi entuziasmul.

Când spui cuiva: „Îmi pare rău!”, priveşte-l în ochi.

Greutăţile se înmulţesc când ne apropiem de ţintă.

Când îţi este greu să ierţi, gândeşte-te la tot ce ţi-a iertat
Dumnezeu.

Nu putem cunoaşte adevărata valoare a timpului, fără o
perspectivă corectă a veşniciei.

Câteodată suntem atât de preocupaţi în a ne examina
problemele, încât uităm să ne numărăm binecuvântările.

Conştiinţa este ca linia indicatoare de pe carosabil; ea
ne spune ce n-ar trebui să facem, dar nu ne poate
împiedica să facem.

Adevărul doare, dar ceea ce ne lasă răni adânci este
totuşi minciuna.

Cristos a fost singurul copil care ştia mai multe ca
părinţiii Săi; cu toate acestea, a fost ascultător.

