Mã voi l ãuda cu Domnul!
Luni, 30 mai

Duminică, 5 iunie

Citirea: 1 Samuel 4-6

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian, Sorin Tămaş
şi Teodor Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului!

Marţi, 31 mai
Citirea: 1 Samuel 7-9, Psalm 65
Rugăciune, de la ora 18.
Vor sluji: Silviu Silaghi, Ionică Pop, Florin
Prodea, Adi Ţapoş

Miercuri, 1 iunie
Citirea: 1 Samuel 10-13
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18.30

Joi, 2 iunie
Citirea: 1 Samuel 14-16, Psalm 66

Vineri, 3 iunie
Citirea: 1 Samuel 17-20
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 4 iunie
Citirea: 1 Samuel 21-23, Psalm 67

Azi, 29 mai
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Teodor Bulzan

Psalmul 66:8

Versetul sãptãmânii:

Binecuvântaţi,
popoare, pe
Dumnezeul
nostru! Faceţi să
răsune lauda Lui!
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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.
de Teodor Bulzan

CER ŞI ŢEPUŞ!
Am auzit pe mulți vorbind de
țepușul lui Pavel. S-au făcut zeci
de speculații legat de ce înseamnă
acesta.
Teologii
legate
de
vindecare sau mai degrabă de
nevindecare au fost lansate.
Am auzit vorbindu-se și despre
cer. Mai puțin, deoarece informațiile sunt puține și, de obicei,
când oamenii vorbesc despre cer o fac mai degrabă în virtutea
unui model propriu construit pe baza unor dorințe mai degrabă șau
a unor tradiții.
Foarte puțin sau deloc, însă, am auzit vorbindu-se despre cer în
contextul țepușului. Abia acum când am citit din nou scrisoarea lui
Pavel către cei din Corint mi-am dat seama, că Pavel vorbește
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despre țepuș în contextul cerului. Ori, asta schimbă întreaga
perspectivă. Chiar așa: ce mai contează un țepuș, indiferent ce-o
fi fost însemnând el, după ce ai vizitat cel de-al treilea cer?! Nu ne
mai mirăm că apostolul trăiește cu dorința de a fi dezbrăcat de
cortul pământesc din moment ce știm că el tocmai văzuse casa
sa din cer. Nici că, tot el spune, suferințele de acum nu pot fi puse
alături de slava viitoare! Țepușul este mai ușor de suportat atunci
când pe retina ochilor tăi spirituali a rămas întipărit un colț din al
treilea cer!
Provocarea este uriașă: suferința având în perspectivă cerul! Iar
pentru a avea acces la această perspectivă, poate nu toți vom
avea o experiență precum a avut Pavel. Toți, însă putem
experimenta prezența Domnului, apropierea de El, cunoașterea
Lui. La aceasta am fost chemați în ultima perioadă. Vine vremea
când noi, toți copiii Lui, vom pleca spre cerul Lui. Până atunci, însă,
să aducem cerul pe pământ. Să nu uităm că am fost puși să
locuim în locurile cerești. Toate acestea ne pot da o perspectivă a
cerului în față căreia orice țepuș să pălească! Amin!
CITATE

ªoapta faptelor fără vorbe se aude mai tare decât strigătul
vorbelor fără fapte.

Ai o uşă în dosul inimii tale pe care intri frecvent? Roagă-L
pe Domnul Isus să-i pună zăvorul urgent!

Cine nu-şi împlineşte angajamentele luate faţă de el însuşi,
este puţin probabil să-şi împlinească vreodată făgăduinţele
făcute lui Dumnezeu şi semenilor săi.

Oportunitate de slujire

Este nevoie de operatori cameră video. Cei care doresc să slujească
şi în acest fel sunt aşteptaţi Miercuri de la ora 17.30 pentru
instruire. Foloseşte orice oportunitate pentru a-L sluji pe El.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

continuare...

Anunţuri
T E IN VITÃM S Ã T E IM P LIC I
în proie ctul social

O m a s ã p e z i!
D O N E AZÃ 2 5 le i şi a s ig u ri tim p d e o
s ãp tãm â n ã o m a s ã c a ld ã une i pe rsoane în
ne voie . F oloseşte plicul de colectã pentru aceste donaþii.

J o i 2 iu n ie d e la o ra 1 9 continuã întâlnirile cu cei care doresc sã
se pregãteascã sã slujeascã în camerele de vindecare
(H ealing rooms). Va fi un timp binecuvântat de învãţãturã dar şi
oportunitãţi ca fiecare prezent sã stârneascã darul care este în el
de la D uhul S fânt.
Ne apropiem de numãrul necesar de copii de buletine în ve de re a
întocm irii liste lor ne ce sare pe ntru transform are a U niunii
Bise ricilor P e nticostale H oline ss din R om ânia în Asociaţie
re ligioasã re cunoscutã conform Le gii culte lor din ţara noastrã.
Astfel, cei care nu au adus încã, îi aşteptãm în aceastã sãptãmânã.
Mulţumim celor care au rãspuns pânã acum acestui apel!
Întâlnirea de miercuri este o bunã oportunitate de a ne invita prietenii
ca sã asculte Evanghelia - asta-i prima noastrã slujire!
Ne rugãm Domnului pentru izbândã în aceastã lucrare şi pentru
nimicirea oricãrei împotriviri sau bariere din partea celui rãu.
Sã credem şi sã ne aşteptãm sã vedem oameni transformaţi prin
puterea Duhului Sfânt la auzirea Cuvântului Sãu. VINO CU PRIETENII!
C ei care s-au hotãrât pentru botez sunt rugaţi sã completeze o cerere
în acest sens. A doua zi de R usalii va avea loc un botez în apã.
Mulţumim tuturor celor care au completat formularul 230 pentru a
dona cei 2% cãtre C entrul C reştin Betania. Domnul sã vã binecuvinteze!

