www.betania.ro

Iubeºte -l pe Tatãl, nu lumea!
Luni, 30 Iulie

Duminicã, 5 August

Citesc ºi studiez: Fapte 6:8 - 7:60

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Gavril Bulzan
şi Tiberiu Bulzan
Azi stăm la MASA DOMNULUI!

Marþi, 31 Iulie
Citesc ºi studiez: Fapte 9:1-31
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Miercuri, 1 August
Citesc ºi studiez: Fapte 10:1 - 11:18

Azi, 29 Iulie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian, Florian Prodea
şi predică Ismail Serinken

1 Ioan 2:15, 16

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

Joi, 2 August
Citesc ºi studiez: Fapte 13:1 - 14:28

Vineri, 3 August
Citesc ºi studiez: Romani 3; 8:1-39
Rugaciune pentru TREZIRE de la ora 19.

Sâmbãtã, 4 August
Citesc ºi studiez: 1 Corinteni 12:1 - 13:13

Nu iubiţi lumea, nici
lucrurile din lume.
Dacă iubeşte cineva
lumea, dragostea
Tatălui nu este în el.
Căci tot ce este în
lume: pofta firii
pământeşti, pofta
ochilor şi lăudăroşia
vieţii, nu este de la
Tatăl, ci din lume.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui2i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XX
Nr. 31 / 29 iulie 2012
apare sã ptãmânal

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

Cine aleargă la… Olimpiadă!

Apostolul Pavel ca și Domnul Isus, de altfel, folosește des imagini
din via&a cotidiană pentru a exprima adevăruri spirituale. Printre
altele el folosește imaginea celor care aleargă la jocurile de obște.
În termeni moderni ar putea fi vorba de imaginea celor care
candidează la Olimpiadă la diferite sporturi.
Cum am putea folosi noi acest eveniment care, de altfel nu poate
fi ignorat?
În primul rând, în același mod în care și Pavel a folosit jocurile de
obște. Miile de oameni care concurează la Olimpiadă se supun ani de
zile la o disciplină de fier, renun&ă la multe plăceri ale vie&ii, numai
pentru a câștiga o medalie, pentru a deveni faimoși și cunoscu&i. Cu
atât mai mult noi care suntem într-o alergare pentru o răsplată
veșnică, ar trebui să fim disciplina&i, să renun&ăm, să ne lepădăm de
noi înșine, așa cum spune Isus, să ne luăm crucea, să alegem calea
cea strâmtă. Și totuși, se pare că cei de la Olimpiadă ne întrec la
aceste capitole. Și ne întrebăm, oare de ce? Să fie numai pentru
simplul fapt că ei văd cu ochii lor medaliile ce-I așteaptă pe când noi
putem vedea „medaliile” doar prin credin&ă și aceasta e mai dificil?

EDITORIAL,

continuare...

Dacă tot e Olimpiadă și dacă tot ne uităm la eforturile pe care le
fac niște oameni pentru a ob&ine o faimă care trece, să învă&ăm de
la ei să ne cunoaștem alergarea, scopul vie&ii, să fim disciplina&i și
dedica&i pentru că credincios este Cel care ne-a chemat „în cursă”.
Mai e ceva. Să ne rugăm Domnului pentru biserica Sa din Anglia
ca aceasta să poată duce și să poată fi o mărturie miilor de sportivi
și oamenilor prezen&i în această perioadă în Londra. Domnul să le
deschidă uși de evanghelizare, iar solul în care să cadă Cuvântul să
fie unul bun care să aducă roadă pentru Cristos. Amin!

Anun)uri

• Spunem BUN VENIT misionarilor noştrii din Turcia - Ismail şi
Angela împreună cu copiii lor. Să ne rugăm pentru ei, pentru Turcia
şi să cerem călăuzirea Domnului legat de modul cum fiecare suntem
chemaţi să ne implicăm în lucrarea pe care Domnul o face în Turcia.
• Pastorul bisericii va fi plecat în perioada 1-24 August în SUA pentru
a participa la şedinţa Bordului Bisericilor Holiness. Să ne rugăm ca
protecţia Domnului să fie peste el.

• 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. Folosi2i plicul de colectă pentru aceste
dona2ii. „Să dăm hrană celui flămând”!

• În luna Septembrie dorim să avem în biserica noastră un botez în
apă nou-testamental. To2i cei care nu L-au mărturisit pe Domnul
Isus în apa botezului vă încurajăm să face2i lucrul acesta și să trăi2i
cu îndrăzneală pentru El. Botezul nu aduce o via2a fără păcat mai
apoi, dar o via2ă alături de Cristos aduce biruin2ă asupra
păcatului. Stai aproape de El!

• Așteptăm încurajări, mărturii, experien2e a modului în care
Dumnezeu lucrează în via2a dvs. fie pe o foaie care să o pune2i în
coșule2ul de colectă, fie pe adresa de email: raspuns@betania.ro.

Din seria:

Zidirea unui caracter puternic

Caracter

Zidirea unui caracter puternic necesită integritate.
Integritatea necesită consecvenţă în raport cu propriile
valori, gânduri şi fapte. Margaret Mead a afirmat: „Ceea ce
spun, ceea ce fac şi ceea ce spun că fac oamenii sunt lucruri
complet diferite.”

Uimitor, sunt unii care promovează această inconsecvenţă.
Necazul este că deşi poţi face o impresie prin ornamente,
adevăratul eu iese la iveală! Impresiile sunt ca umbrele, ele
dispar când asupra lor străluceşte o lumină destul de
puternică. Integritatea este o piesă autentică- cu cât
luminezi mai mult asupra ei, cu atât poţi vedea mai multe
detalii. Integritatea arată că într-adevăr eşti ceea ce pari a
fi. Oamenii integri se disting.

Pat Williams povesteşte despre călătoria făcută de Gandhi
în Anglia pentru a vorbi în faţa Parlamentului. Guvernul
britanic se opusese independenţei Indiei şi în consecinţă
Gandhi fusese deseori ameninţat, arestat şi închis. Gandhi a
vorbit expresiv şi cu pasiune timp de două ore, iar sala
ticsită de oameni l-a ovaţionat în picioare.

După aceea, un reporter l-a întrebat cum de a reuşit să ţină
un discurs fără notiţe. „Nu-l înţelegeţi pe Gandhi.” a
răspuns el. „Ceea ce gândeşte este ceea ce simte, ceea ce
simte este ceea ce spune, ceea ce spune este ceea ce face.
Ceea ce Gandhi simte, gândeşte, spune şi face sunt toate la
fel. Aşa că nu are nevoie de notiţe.” Aceasta însemnează
integritate!
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