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Rosteºte binecuvântare peste cetatea ta!
Luni, 20 martie

Duminică, 26 martie

Citirea: Numeri 24-26, Psalmul 34

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

Marţi, 21 martie
Citirea: Numeri 27-29, Proverbe 11:18-22
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Daniel Filip,
Ionel Socaciu

Miercuri, 22 martie
Citirea: Numeri 30-32, Psalmul 35
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Joi, 23 martie
Citirea: Numeri 33-36, Proverbe 11:23-26

Vineri, 24 martie
Citirea: Ioan 1-3, Psalmul 36
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18:45.

Sâmbătă, 25 martie
Citirea: Ioan 4-6, Proverbe 11:27-31

Azi, 19 martie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian, Alex Ghiurău
ºi predică Puiu Popovici

Proverbe 11:27
Versetul sãptãmânii:

Cine urmăreşte
binele îşi câştigă
bunăvoinţă,
dar cine
urmăreşte răul
este atins de el.
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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

PASIUNE - DEDICARE LOIALITATE!
Acestea sunt cuvintele cu
care încheiam săptămâna
trecută starea de vorbă
avută cu membrii bisericii.
Revin asupra lor din cel
puțin două motive: sunt trei
noțiuni esențiale pentru
orice lucrare de succes și în
al doilea rând pentru a le transmite și celor care nu au fost prezenți.
De fapt, gândurile de față reprezintă o continuare a celor
exprimate în editorialul de duminica trecută. Vorbeam atunci
despre Misiune – Viziune – Strategie. Misiunea este una singură și
ea este dată de Isus Cristos – Capul bisericii; viziunea este
imaginea specifică fiecărei biserici locale, modul cum biserica
locală se vede împlinind Misiunea – Marea Trimitere! Strategia este

continuare...

reprezentată de pașii, măsurile și tot ceea ce trebuie făcut și în ce
ordine, pentru împlinirea viziunii respectiv a misiunii.
Acum, mergând mai departe, este important să știm că
Misiunea stârnește pasiunea noastră, implementarea viziunii are
nevoie de dedicarea noastră, iar aplicarea strategiei cere loialitate.
Adică îndelungă răbdare și perseverență!
Atunci, întrebarea care vine la rând este, de ce este așa de greu
să găsești lucrători? Iar aceasta nu e ceva nou; încă de pe vremea
Lui, Domnul Isus ne îndemna să ne rugăm ca Domnul să scoată
lucrători la seceriș!
Eu mulțumesc Domnului și fiecărui slujitor din biserica noastră!
Nevoile, însă, continuă să fie mari! E nevoie de predicatori,
învățători de școală duminicală, slujitori în echipele de laudă și
închinare, lucrători la partea de administrativ și tehnic, slujitori în
camerele de vindecare, luptători în rugăciune, oameni de ordine
etc.
Categoric, trebuie să ne pregătim pentru orice domeniu de
slujire. Formarea de slujitori este esențială. Totul, însă, pornește de
la pasiunea pentru Misiunea pe care Domnul Isus a dat-o bisericii,
adică pasiunea și dragostea pentru Isus Cristos care ne-a salvat!
Cred că un creștin care are o asemenea pasiune nu va aștepta să
fie împins de la spate să slujească!
Te îndemn să te verifici cum stai cu pasiunea pentru Cristos și
misiunea care El a dat-o Bisericii Sale. Cine are pasiune va dovedi
dedicare și respectiv loialitate pentru slujirea la care Domnul l-a
chemat și locul acelei slujiri!
Doamne, ridică lucrători cu pasiune la secerișul Tău! Amin!

24 Martie
18:45

#SearaTinerilor

„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.
Azi începe pregãtirea pentru un botez în apã ce va avea loc în biserica
noastrã în luna Aprilie. Pentru înscrieri 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.

