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Fii credincios în lucrul Domnului!
Luni, 17 iulie

Duminică, 23 iulie

Citirea: 1 Cronici 26-29, Psalmul 84

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

Marţi, 18 iulie
Citirea: 1 Tesaloniceni 1-3, Proverbe 19:11-15
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Tătar Florian,
Puiu Popovici

Miercuri, 19 iulie
Citirea: 1 Tesaloniceni 4-5, Psalmul 85
Întâlnire de evanghelizare şi învăţătură
cu pastorul Liviu Cabău, de la ora 18

Azi, 16 iulie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea, Adi Strete
ºi predică Alex Ghiurău

Joi, 20 iulie
Citirea: 2 Cronici 1-4, Proverbe 19:16-21

Vineri, 21 iulie
Citirea: 2 Cronici 5-7, Psalmul 86

Sâmbătă, 22 iulie
Citirea: 2 Cronici 8-11, Proverbe 19:22-25

Proverbe 19:11

Versetul sãptãmânii:

Înţelepciunea face
pe om răbdător
şi este o cinste
pentru el să uite
greşelile.
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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

DAVID - OMUL DUPĂ
INIMA LUI DUMNEZEU!
Citim istoria lui David zilele
acestea. Mare om acest David.
Să fii numit om după inima lui
Dumnezeu nu e puțin lucru. Care
să fie criteriile ca cineva să se
califice la acest statut astăzi?
Simplu. Ca și în cazul lui David,
atunci când ceea ce ai făcut,
bine sau rău, este acoperit, este
întrecut de harul, mila și
îndurarea lui Dumnezeu, iar tu
devii conștient de această
realitate, atunci devii om după inima lui Dumnezeu. Dacă ar fi să
evaluăm după standarde omenești, oricare ar fi acelea și oricât de
indulgente, David nu s-ar fi putut califica la un asemenea statut.

EDITORIAL

Anunţuri

Da, a câștigat războaie, a scris psalmi, a făcut multe lucruri bune
și frumoase, dar toate acestea ar fi fost anihilate de păcatul pe care
l-a făcut și de greșelile lui. Dar David a știut, poate impropriu spus,
simplu, însă, David s-a pocăit, aceasta a fost cea mai mare calitate
a lui.
Astăzi, fiecare om împăcat cu Dumnezeu și care mărturisește
această împăcare în apa botezului, primește statutul de om după
inima lui Dumnezeu. În apa botezului, ca și în cazul Domnului Isus,
Dumnezeu rostește în dreptul fiecăruia adevăruri despre noua lui
identitate. Sunt realități care nu trebuiesc uitate, în felul acesta,
orice am face este trecut în contul acelei realități, indiferent dacă
am gafat sau dacă am făcut o faptă bună. Dacă am greșit, facem
ce a făcut David, ne recunoaștem cu regret păcatul înaintea lui
Dumnezeu și, după Cuvânt, El este bun și ne iartă! Dacă am făcut
o faptă cotată ca fiind bună, și cu aceasta mergem înaintea Lui și
recunoaștem că nu e meritul nostru și îi mulțumim că ne-a
învrednicit s-o facem! E foarte important să înțelegem aceasta. Un
creștin după inima lui lui Dumnezeu nu-și va trece în contul lui nici
o faptă bună pe care eventual a făcut-o! Absolut nici una! De ce?
Orice faptă bună pe care ne-o asumăm noi înșine, devine, cel puțin
o faptă moartă!
Am menționat aici doar cel mai important lucru pe care îl putem
învăța de la David. Dar sunt multe alte învățături pentru noi din viața
lui. Sper să le fi descoperit fiecare dintre cei care sunteți la zi cu
citirea Bibliei!
Pe săptămâna viitoare!
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„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

continuare...

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.

În perioada 18-31 iulie pastorul bisericii Teodor Bulzan va efectua o vizitã
în SUA. Acolo se va întâlni cu Tiberiu Bulzan şi împreunã vor participa la
Conferinţa Generalã Holiness. Sã ne rugãm pentru protecţie în cãlãtorie
şi pentru întâlnirile pe care le vor avea cu alţi slujitori ai Împãrãţiei lui
Dumnezeu din diferite ţãri.
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.
Aşteptãm sã ne trimiteţi prin S MS fie motivul dvs.
de rugãciune, fie alte ne voi pe care le aveţi în
sãptãmâna care urmeazã şi vã putem fi de ajutor:

07 7 0 92 1 61 8

CITATE

Caracterul este ceea ce pierdem ori de câte ori sacrificăm
un ideal înalt pe altarele popularităţii şi ale profitului.

Reputaţia este ceea ce cred oamenii despre noi; caracterul
este ceea ce vede Dumnezeu că suntem.

Caracterul este ceea ce ai face, dacă ai fi sigur că nimeni nu
va afla vreodată.

