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apare săptămânal

Mulþumesc Isuse pentru iertarea Ta!
Luni, 29 Iulie

Duminicã, 4 August

Citirea: 2 Samuel 15, Ieremia 19, Romani 3-4

Citirea: 2 Samuel 22, Ieremia 25, Romani 13-14
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Dana şi Denisa, Gavril Bulzan
şi Tiberiu Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului!

Marþi, 30 Iulie
Citirea: 2 Samuel 16, Ieremia 20, Romani 5-6
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 31 Iulie
Citirea: 2 Samuel 17, Ieremia 21, Romani 7-8
Întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Azi, 28 Iulie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Timotei Bulzan

Romani 8:18
Versetul sãptãmânii:

Joi, 1 August
Citirea: 2 Samuel 18, Ieremia 22, Romani 9

Vineri, 2 August
Citirea: 2 Samuel 19, Ieremia 23, Romani 10-11

Sâmbãtã, 3 August
Citirea: 2 Sam. 20-21, Ier. 24, Romani 12

Eu socotesc că
suferinţele din
vremea de acum nu
sunt vrednice să fie
puse alături cu slava
viitoare, care are să
fie descoperită faţă
de noi.
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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.

un loc al
BISERICA: SPERANŢEI
oameni ai promisiunii

de Teodor Bulzan

Aceasta a fost deviza sub care s-a desfășurat lucrările celei de-a
27-a conferin'ă a Bisericilor Holiness la care am avut privilegiul și
harul să iau parte. Dincolo de tot efortul care implică o călătorie în
SUA – zboruri lungi, întârzâiate, avioane pierdute etc. – a meritat
din plin având în vedere întâlnirea care a urmat cu mul'i oameni
cunoscu'i sau pe care abia i-am cunoscut, dar mai ales încărcătura
spirituală deosebită a acestei întâlniri. Pe lângă aceasta, ceea ce
cred că a făcut ca această întâlnire să fie deosebită, lucruri pe care
eu le-am observat și experimentat, au fost:
• spiritul de unitate demonstrat nu doar prin alegerea prin
aclama'ii a liderilor, ci și în timpul dezbaterilor care au avut
loc pe diverse teme.
• maturitatea spirituală și de gândire a celor care au luat
cuvântul sau cu care am vorbit.

EDITORIAL,

continuare...

• faptul că genera'ia tânără are loc la masă cu genea'ia mai în
vârstă. Aceasta spune multe despre viitorul acestei familii
mare a bisericii.
În seara instalării, bishop Doug Beacham a provocat biserica la a
fi și deveni un loc al speran'ei într-o lume nesigură și oameni ai
promisiunii, acestea fiind și direc'ia în care se îndreaptă biserica.
Aceasta, desigur, în condi'iile în care punem la bază valorile
noastre comune, descoperite liderilor bisericii, anul trecut și
anume:
1. Noi punem valoare pe Scriptură.
2. Noi punem valoare pe Rusalii – lucrarea Duhului Sfânt.
3. Noi punem valoare pe sfin'enie, o via'ă curată.
4. Noi punem valoare pe Împără'ia lui Dumnezeu.
5. Pentru noi sunt importante toate genera'iile.
6. Noi punem valoare pe justi'ie. Suntem chema'i să fim o
voce pentru cei care nu pot fi.
7. Noi punem valoare pe generozitate.
Făcând parte din aceeași familie de biserici, chemarea de a fi un
loc al speran'ei și oameni ai promisiunii cât și de a cultiva aceleași
valori, toate acestea sunt provocări și pentru noi. Cu atât mai mult
cu cât, de fapt, Dumnezeu ne cheamă, ne cere și ne promite toate
acestea. Pe săptămâna viitoare.

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. Folosi.i plicul de colectă pentru aceste
dona.ii. „Să dăm hrană celui flămând”!

• Așteptăm încurajări, mărturii, experien.e a modului în care
Dumnezeu lucrează în via.a dvs. Trimite.i aceste gânduri la
adresa de email raspuns@betania.ro sau prin săcule.ele de
colectă.

6 pași pentru a ieși din cutia religiozită'ii
(parte dintr-un articol de-al lui Lee Grady, din revista Charisma)

Când citesc cartea Fapte sunt uimit să văd că lucrarea bisericii
primare se întâmpla în mare parte în afara întâlnirilor (de
duminica). Desigur primii creștini s-au întâlnit pentru încurajare,
învă.ătură și părtășie, dar prima lor preocupare întotdeauna a
fost secerișul. Dacă vrei să ieși din cutia religiozită.ii, trebuie să
fii gata să faci câ.iva pași:
1. Cere-i Duhului Sfânt putere. Prima recoltă s-a întâmplat
imediat după ce ucenicii au fost umplu.i cu Duhul Sfânt.
Apostolul Petru, care nu demult se lepădase de Domnul, cu
îndrăzneală a predicat în public – 3000 de oameni converti.i.

2. Fii receptiv la oportunită'i. Petru și Ioan mergeau la Templu
să se închine când se întâlnesc cu un slăbănog care avea nevoie
de vindecare. S-au rugat pentru el și ca miracol „secundar” mai
mul.i se pocăiesc.

3. Așteaptă-te ca miracolul să se întâmple. Poate că motivul
pentru care nu mai vedem azi minuni ca atunci, este că noi vrem
ca El să le facă la timpul nostru, când El vrea să-și arate puterea
în mijlocul comunită.ii.
4. Fii gata să mergi și în locurile care nu-'i sunt la îndemână.
Dumnezeu îi spune lui Filip să părăsească trezirea din Samaria
pentru ca să meargă pe un drum din deșert. Ascultarea lui a dus
la convertirea famenului etiopian, care apoi a dus Evanghelia în
na.iunea Lui.
5. Întotdeauna caută nevoia. Fii sensibil fa.ă de persoanele în
criză – și mergi la El.

6. Fii gata să depășești barierele culturale. Petru n-a vrut să
meargă în casa lui Corneliu pentru că evreii nu se în.elegeau cu
italienii. Dar când a urmat vocea Duhului și când a intrat în casa
plină, Evanghelia trecut dincolo de barierele culturale.

Este timpul să lăsăm no.iunea greșită că oamenii trebuie să vină
la noi pentru a auzi mesajul nostru.

