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Pune -þi încrederea în Dumnezeu!
Luni, 2 Septembrie

Duminicã, 8 Septembrie

Citirea: 2 Împãraþi 7, Plâng. Ier. 3, 1 Cor. 16

Citirea: 2 Împãraþi 14, Ezechiel 4, 2 Cor. 12-13
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Teodor Bulzan

Marþi, 3 Septembrie
Citirea: 2 Împãraþi 8, Plâng. Ier. 4, 2 Cor. 1-2
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 4 Septembrie
Citirea: 2 Împãraþi 9, Plâng. Ier. 5, 2 Cor. 3-4
Întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Azi, 1 Septembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Florian Prodea

2 Corinteni 3:4
Versetul sãptãmânii:

Joi, 5 Septembrie
Citirea: 2 Împãraþi 10, Ezechiel 1, 2 Cor. 5-7

Vineri, 6 Septembrie
Citirea: 2 Împãraþi 11-12, Ezechiel 2, 2 Cor. 8-9

Sâmbãtã, 7 Septembrie
Citirea: 2 Împ. 13, Ezechiel 3, 2 Cor. 10-11

Avem
încrederea
aceasta tare
în Dumnezeu,
prin Hristos.
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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

Congresul Mondial Penticostalt

rapor

Săptămâna aceasta am participat în Kuala Lumpur – Malaysia,
la întâlnirea reprezentan0ilor marii familii penticostalcarismatice, care, la nivel mondial cuprinde peste 600 de
milioane de oameni. Iată câteva impresii de la acest eveniment,
totuși, important.
În primul rând câteva observa0ii generale. Kuala Lumpur –
capitala Malaysiei este o aglomera0ie urbană cu aproape 6 mil.
de locuitori, întinsă pe o suprafa0ă de peste 240 km pătra0i. Un
lucru care frapează de la început este întradevăr aglomera0ia de
mașini, în special din orele de vârf, care duce la adevărate
blocaje de circula0ie (de exemplu, pentru a ajunge la timp de la
hotel la locul conferinei, deplasarea se făcea întotdeauna cu
escorte de poliie pentru a creea spaiu de deplasare). Numărul
mare de mașini se explică și prin pre0ul mic al benzinei: de 4-5
ori mai mic ca la noi! Alte lucruri care mi-au atras aten0ia:

EDITORIAL,

continuare...

numărul mare al străzilor suspendate (și 3-4 niveluri de străzi
suspendate) și faptul că este un oraș în construc0ie, peste tot,
începând de la centru la periferie. Aceasta, poate și datorită
faptului că Malaiezia există ca stat independent de mai pu0in de
60 de ani (de f apt, ieri – 31 august și-au sărbătorit
independena). Și mai e ceva: fumul! Orașul, cel pu0in în această
perioadă, după cum spun cei de-ai locului, este acoperit cu o
pâclă de fum ca o pătură. Se spune că fumul provine din insula
Sumatra-Indonezia, unde fermierii dau foc câmpiilor, iar vântul
poartă acest fum sute de kilometri!
Revenind, acum, la congresul care a avut loc. Tema principală
a întâlnirii a fost: Împreună pentru a echipa și trimite noua
generaie! Chiar dacă aceste întâlniri, în general nu reprezintă
niște întâlniri de avangardă, au totuși meritul de a sublinia
necesitatea unită0ii creștine și acela de a promova învă0ătura
sănătoasă și chiar și echilibru în ceea ce privește manifestările.
O notă caracteristică a acestei întâlniri a fost numărul mare de
delega0i – aproape de 4000 cât și diversitatea acestora în ceea ce
privește na0iunile și etniile prezente: aproape 80 de 0ări
reprezentate. Desigur, ponderea participan0ilor au fost asiaticii,
respectiv cei din Malaysia și 0ările din jur, cu specifica0ia că cei
din India au fost întradevăr foarte mul0i!
A fost pus accentul pe împuternicirea noii genera0ii, pe
provocările care vin din partea lumii în care trăim, inclusiv
suferin0a, persecu0ia și, desigur, pe iminen0a Revenirii lui Cristos
care este foarte aproape!
Dinamica închinării și diversitatea acesteia au dat o notă
aparte unei întâlniri unice, a unei experien0e spirituale
deosebite în care Prezen0a Duhului Sfânt a fost evidentă.
Mul0umim lui Dumnezeu că facem parte din Familia Sa –
Biserica pe care El o zidește în aceste vremuri, pe pământ.
Pe săptămâna viitoare!

CITATE…

Dumnezeu foloseşte adversităţile din lumea văzută
pentru a ne pregăti sufletul pentru lumea nevăzută.

Fereşte-te de drumurile uşoare! Ele duc întotdeauna în
jos…

Dacă tu nu-L poţi găsi pe Dumnezeu, ghici cine este cel
pierdut?

E mai bine să ştii să pui întrebări potrivite decât să fii
nevoit să înveţi totul.

Televiziunea a făcut dictatura imposibilă şi democraţia
insuportabilă.

Mult mai importante sunt caracterele decât talentele.

În noi trebuie să ardă ceea ce dorim să aprindem în alţii.

Când o societate nu mai cunoaşte sau amestecă binele
cu răul, ea se află deja pe povârnişul pierzaniei.

E mai bine să meriţi laude, şi să nu le primeşti, decât să
le primeşti fără să le meriţi.

Anun"uri

• Pregătirile pentru un nou botez în apă continuă. Botezul va avea
loc în biserica noastră la sfârșitul lunii Septembrie. Dacă L-ai
primit pe Isus în inima ta ca Domn și Mântuitor, mărturisește
aceasta în apa botezului, cu bucurie și cu hotărârea de-a trăi deacum pentru El. Pentru aceasta lua-i legătura cu Ionel Socaciu.

• 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. Folosi-i plicul de colectă pentru aceste
dona-ii. „Să dăm hrană celui flămând”!

