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Rosteºte binecuvântare peste cetatea ta!
Luni, 13 martie

Duminică, 19 martie

Citirea: Numeri 7-9, Psalmul 31

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

Marţi, 14 martie

Citirea: Numeri 13-15, Psalmul 32
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Joi, 16 martie
Citirea: Numeri 16-18, Proverbe 11:9-14

Vineri, 17 martie
Citirea: Numeri 19-21, Psalmul 33

Sâmbătă, 18 martie
Citirea: Numeri 22-23, Proverbe 11:15-17

IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL

Citirea: Numueri 10-12, Proverbe 11:7-8
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Tătar Florian,
Puiu Popovici şi Adi Ţapoş

Miercuri, 15 martie
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Azi, 12 martie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan ºi Timotei Bulzan

Proverbe 11:11
Versetul sãptãmânii:

Cetatea se înalţă
prin
binecuvântarea
oamenilor fără
prihană, dar este
surpată prin gura
celor răi.

www.betania.ro

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

MISIUNE - VIZIUNE STRATEGIE!
Ne aflăm la momentul în care reafirmăm care este motivația de a
fi împreună, care sunt elementele care ne definesc, ce vrem să
realizăm și unde dorim să ajungem. În special și esențial, trei sunt
elementele care stau și trebuie să stea la baza existenței noastre ca
biserică – biserică locală aparținând Trupului lui Isus Cristos care
este Capul bisericii. Voi trece în revistă aceste trei elemente
fundamentale, încercând să le definesc și să le (re)enunț. Ele
reprezintă corolarul, punctele noastre comune, unitatea bisericii se
realizează în jurul acestor valori:

continuare...

1. Misiunea. Cel care a trasat misiunea bisericii de la începuturi
este Capul Bisericii – Isus Cristos. Aceasta nu s-a schimbat și
este aceeași pentru Biserica în întregimea ei cât și, desigur,
pentru fiecare biserică locală – regională sau națională.
Misiunea bisericii este cuprinsă în Marea trimitere pe care
Domnul Isus a dat-o Bisericii Sale sau Marea Însărcinare sau
Mandatul Administrării! Aceasta constă în A ADUCE ROADĂ
PENTRU SLAVA TATĂLUI PRIN FACERE DE UCENICI
FOLOSINDU-NE DE AUTORITATEA PE CARE DOMNUL ISUS
NE-A DELEGAT-O! Atât! Nimic mai mult, nimic mai puțin!
2. Viziunea. Reprezintă imaginea pe care fiecare biserică locală
trebuie s-o aibă despre ea însăși, sau, mai exact ce trebuie să
fie biserica în contextul geografic, cultural, politic etc pentru ca
ea să-și îndeplinească misiunea. Înțelegem, deci, că viziunea
este ceva specific fiecărei biserici locale. În ceea ce ne
privește, afirmația noastră de viziune este că vrem să fim și să
devenim un loc în care oamenii se închină lui Dumnezeu, cresc
spiritual și câștigă oameni pentru Cristos.
3. Strategia. Reprezintă pașii, modalitățile prin care se realizează
viziunea și aceasta este specifică pentru că este în funcție de
viziune. În ceea ce ne privește, strategia noastră se
desfășoară pe două direcții, de altfel diferite, anume cea a
diferitelor departamente de slujire cât și cea a grupelor mici.
Trebuie menționat că de anul acesta s-a adăugat la metodele
de lucru/slujire și lucrarea prin camera de vindecare
(healingroom) cât și cea prin odaia de sus.
Ca valori (un al 4-lea element ce caracterizează orice comunitate
de oameni), îmbrățișăm, împreună cu familia mare a Bisericii
Penticostale Holiness, următoarele: Scriptura – Cuvântul lui
Dumnezeu, Lucrarea Duhului Sfânt, Sfințenia, Împărăția lui Cristos,
Toate generațiile, Dreptatea – Justiția și Generozitatea.
Iată, în principal, elementele care ne unesc.
Ne rugăm Domnului, cât mai mulți și cât mai mult, acestea să fie
și să devină elementele de referință care ne definesc și anul acesta!
Amin!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

EDITORIAL

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.

Continuã slujirea în camera de vindecare interioarã (healing room).
Toţi cei care au nevoie de restaurare interioarã, rugãciune profeticã şi
slujire practicã pot lua legãtura cu Felicia Silaghi.
Vã aşteptãm „la tim p şi ne la tim p” în sala de
la etajul 2 (dreapta) un loc al rãzboiului
spiritual, al victoriilor în rugãciune , un loc de
unde trezirea spiritualã sã înce apã.
În fiecare dimineaţã completãm motivele de
rugãciune cu motivele dvs. personale. D e aceea, pentru orice
nevoie imediatã sau îndelungatã trimiteţi prin S MS motivul dvs. la
numãrul de telefon: 07 7 0 92 1 61 8.
Duminica viitoare începe pregãtirea pentru un botez în apã ce va avea loc
în biserica noastrã în luna Aprilie. Pentru înscrieri şi începerea catihezei
luaţi legãtura cu fr. Ionel Socaciu. Nu amâna sã spui tuturor prin mãrturia
botezului faptul cã Isus Cristos ţi-a schimbat viaţa.
E ste disponibil F orm ularul 2 3 0 pentru a d o n a c e i 2 % cãtre
C e n tru l C re ş tin B e ta n ia . Form ularul îl puteţi gãsi la intrare . Vã
m ulţum im cã şi prin ace astã m odalitate sprijiniţi financiar
lucrare a D om nului.

