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Fii înþelept, lasã-te cãl ãuzit de EL!
Luni, 4 august

Duminică, 10 august

Citirea: Levitic 22-24

Citirea: 2 Tesaloniceni
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Teodor Bulzan

Marţi, 5 august
Citirea: 2 Împăraţi 21–25
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 6 august
Citirea: Psalmii 93–95
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
şi Florin Corde

Joi, 7 august
Citirea: Proverbe 16

Vineri, 8 august
Citirea: Daniel 1-6

Sâmbătă, 9 august
Citirea: Ioan 3-4

Azi, 3 august
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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

„UN MESAJ URGENT”

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: ªtefan Bulzan şi Florin Corde

Proverbe 16:9
Versetul sãptãmânii:

Inima omului se
gândeşte pe ce
cale să meargă,
dar Domnul îi
îndreaptă paşii.

La sfârşitul anului 2009, în 13 Decembrie, pastorul B.H.
Clendennen, fiind bolnav şi simţind că sfârşitul i se apropie, a primit
un mesaj pe care Dumnezeu i l-a transmis cu putere în mijlocul
suferinţei lui. Rândurile cele ce urmează reprezintă spicuiri din
mesajul primit de el:
Mai întâi de orice, vreau să vă spun că Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu mi-a vorbit într-o manieră foarte puternică, făcându-mă
să înţeleg că pentru a veni o trezire, în primul rând trebuie să existe
o profundă mărturisire şi pocăinţă din partea celor aleşi. Râul
Duhului Sfânt trebuie să fie lăsat să curgă prin intermediul nostru…
nimic în noi nu trebuie să fie un obstacol în calea râului vieţii…. Să
mergem înaintea Tatălui nostru ceresc cu umilinţă, să-i cerem
iertare şi să căutăm cu foc ajutorul şi călăuzirea Lui. Ştim că El
spune prin Cuvânt „Vai de cei ce numesc binele rău”, dar aceasta
este exact ceea ce am făcut permiţând ca firea pământească să ia
locul în închinarea noastră.

EDITORIAL

Anunţuri

continuare...

• Ne-am îndoit de adevărul absolut al Cuvântului predicând
multe alte lucruri.
• Ne-am pus cu aroganţă titlul de „Penticostali”, pretinzând
mai multă putere decât ceilalţi, dar ne lipseşte puterea de a-i
câștiga pe cei pierduţi şi de a trăi vieţi sfinte.
• Ne-am închinat la alţi dumnezei şi-i numim Prosperitate.
• Am învăţat mai mult de la staruri religioase de la TV decât de
la Luceafărul Strălucitor de Dimineaţă.
• Ne-am pregătit superficial pentru predicare, satisfăcuţi de
înlocuirea ungerii cu zgomotul.
• Am neglijat educaţia copiilor şi apoi dăm vina pe diavolul.
• Acordăm reverenţă celor înalţi şi puternici şi dispreţuim pe
oamenii mici dar care sunt mai sfinţi.
• Ne-am închis buzele pentru conceptul de sfinţenie pentru a fi
mai sensibili şi a fi pe placul celor pierduţi…

„S ã dãm hranã
ce lui flãm ând“!

Să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu că am pierdut echilibrul
nostru spiritual şi ne-am inversat valorile. Să mărturisim că:

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.

Miercurea de la ora 1700, pastorul bisericii stã la dispoziţia oricui are
nevoie de consiliere spiritualã. Este şi un timp dedicat mãrturisirii
pãcatelor înţelegând porunca biblicã şi importanţa acesteia în viaţa
credinciosului.
Marþi şi Joi de la ora 1000, tinerii se întâlnesc la rugãciune şi pãrtãşie din
Cuvânt. Toţi tinerii şi cei care se simt tineri :) sunt aşteptaţi la acest timp
de rugãciune, cântare şi pãrtãşie.

• Unii se încred în învăţătura lor şi uită de modul lor de viaţă.
• Preferăm tradiţiile noastre în locul unei relaţii…
• Nu cunoaştem drumul de întoarcere la realitate deoarece am
pierdut viziunea de la care am căzut.
• Am confundat zgomotul cu puterea; extravaganţa cu
ungerea şi carisma cu chemarea….
• Ne referim la A Doua Venire pe hârtie, dar nu o predicăm
niciodată, nu o învăţăm şi nu o aşteptăm.
• Continuăm pe drumul nostru, trecând de departe pe lângă
cei pierduţi, fără a ne păsa de ei;
• Avem pastori cu mentalităţi de manageri, ce doresc ca toţi să
fie fericiţi. Misiunea lor nu este Marea Însărcinare… (va
continua…)

Au început înscrierile pentru tabãra de varã a tinerilor. Aceasta va avea
loc la Someşul Rece în perioada 22-26 August.
Nu aştepta ultima sãptãmânã ca sã te înscri! Pentru înscrieri luaţi
legãtura cu Roxy Derecichei.

Eveniment special
Cutilea Florin cu Penyacsek Dana
Vineri, 1 august a avut loc căsătoria lui:

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

