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Cuvântul Lui are putere! Încrede -te în El!
Luni, 9 Septembrie

Duminicã, 15 Septembrie

Citirea: 2 Împãraþi 15, Ezechiel 5, Luca 1

Citirea: 2 Împãraþi 21, Ezechiel 11, Luca 7
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Dana şi Denisa, Liviu Buzguţa
şi Florin Corde

Marþi, 10 Septembrie
Citirea: 2 Împãraþi 16, Ezechiel 6, Luca 2
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 11 Septembrie
Citirea: 2 Împãraþi 17, Ezechiel 7, Luca 3
Întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Azi, 8 Septembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi predică Dorel Toma

Luca 1:37
Versetul sãptãmânii:

Joi, 12 Septembrie
Citirea: 2 Împãraþi 18, Ezechiel 8, Luca 4

Vineri, 13 Septembrie
Citirea: 2 Împãraþi 19, Ezechiel 9, Luca 5

Sâmbãtã, 14 Septembrie
Citirea: 2 Împãraþi 20, Ezechiel 10, Luca 6

Căci niciun
cuvânt de la
Dumnezeu nu
este lipsit de
putere.
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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

Raport din Asia!
De la Congresul Mondial Penticostal din Kuala Lumpur –
Malaysia, am vizitat biserica penticostală holiness din Hong
Kong, respectiv această metropolă impresioantă din toate
punctele de vedere. Câteva considera+ii generale: Asia este,
întradevăr, o altă lume. Nimic nu se aseamănă cu ceea ce se vede
în Europa. De la cultură, la modul de organizare a oamenilor, la
modul lor de rela+ionare și la orice altceva ne-am putea gândi.
În ceea ce privește orașul Hong Kong, acesta a func+ionat sub
autoritate britanică până în anul 1997 când a fost predat Chinei.
Britanicii au lăsat un oraș bine pus la punct, amprenta lor fiind
evidentă până acum. Via+a orașului este foarte activă și
dinamică, iar seara și noaptea orașul e un spectacol de lumini.
Fără industrie, fără agricultură, totuși, Hong Kong este capitala
financiară a lumii. (sau oricum una puternică). Orașul este
organizat și construit pe verticală, începând de la subsol, mai

EDITORIAL,

continuare...

multe niveluri, are în perimetrul său cea de-a doua cea mai înaltă
clădire din lume. Cum spuneam, dezvoltarea este pe verticală,
într-o zonă muntoasă, iar circula+ia între diferitele zone și insule
se face prin tuneluri și poduri suspendate. Un oraș fascinant care
reușește să fie și să rămănă neatins de politicile comuniste din
China, de care, de altfel apar+ine.
În fine, în Hong Kong, biserica este liberă. Biserica vizitată are
peste 6000 de membri care se adună împreună în cinci întâlniri
în fiecare duminică. Întâlnirile sunt foarte bine organizate și
structurate, aceasta făcând parte din cultura locului.
Un beneficiu spiritual al vizitei în această biserică a fost
punerea bazelor unei colaborări mai strânse dintre bisercile
noastre, inclusiv organizarea de vizite reciproce cu scopul de
schimb de experien+ă, de cunoaștere, de părtășie și de
dezvoltarea de parteneriate pe diferite proiecte.
Așa că, pe lista noastră de rugăciune ar trebui să mai apară
biserica din Hong Kong cu liderii acesteia, pentru ca tot ceea ce
Dumnezeu are în plan pentru noi, El să împlinească, iar noi să
fim la dispozi+ia Lui. Amin!

Anunuri

• 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”!

Cine a fost Luca, autorul Evangheliei
după Luca? (câteva consideraţii)

(Din introducerile pe care le găsim la începutul Evangheliei
lui Luca şi a cărţii Faptele apostolilor se vede foarte clar că
ambele au fost scrise de un singur autor: Luca şi că
amândouă au fost destinate aceluiaşi om: Teofil)

1. Un tovarăş de călătorie al lui Pavel. Schimbarea de la „au
trecut atunci prin Misia” din Fapte 16:8, la „După vedenia
aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în
Macedonia…” din 16:10 ne spune că Luca s-a alăturat
apostolului Pavel la Troa. După aceasta, Luca a devenit
tovarăşul de lucru nedespărţit al lui Pavel. Cu el a
călătorit la Filipi (16:12), iar şase ani mai târziu tot cu el a
plecat din Filipi (20:6). Au fost împreună la Ierusalim
(21:17), când mulţimea dezlănţuită a încercat să-l linşeze
pe Pavel. Au fost împreună în cei doi ani de detenţie la
Cezareea (24:27 şi 27:1). Împreună au fost şi în călătoria
plină de peripeţii înspre Roma, când s-a spart corabia cu
ei (27:1 – 28:16). Împreună au fost la Roma, cu ocazia
procesului judecat de Nero şi tot împreună au fost, se
pare, şi în ultimele clipe dinainte de martirajul marelui
apostol (Col. 4:14; 2 Tim.4:2; Filimon 24).

2. Medic iubit de apostoli. Aflăm lucrul acesta din încheierea
scrisorii lui Pavel către Biserica din Colose: „Luca, doctorul
prea iubit…” (Col. 4:14). Probabil că Luca a dat îngrijiri
medicale multora şi în multe locuri, ajungând să fie iubit
şi preţuit de Biserici. Dacă citim bine, vedem că şi
însoţirea cu Pavel s-a făcut într-o vreme când Pavel avea
nevoie de îngrijire medicală datorită unui atac acut de
boală a ochilor (compară „Galatia” din Fapte 16:6 cu „noi”
din 16:10 şi Galateni 4:13-15)

