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apare săptămânal

Cristos te -a mântuit! Spune -i DA!
Luni, 15 Iulie

Duminicã, 21 Iulie

Citirea: 1 Samuel 29-30, Ieremia 5, Matei 16

Citirea: 2 Samuel 6, Ieremia 11, Matei 22
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Liviu Buzguţa
şi Teodor Bulzan

Marþi, 16 Iulie
Citirea: 1 Samuel 31, Ieremia 6, Matei 17
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 17 Iulie

Azi, 14 Iulie

Citirea: 2 Samuel 1, Ieremia 7, Matei 18
Întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Dana şi Denisa şi Florian Prodea

Joi, 18 Iulie

Versetul sãptãmânii:

Citirea: 2 Samuel 2, Ieremia 8, Matei 19

Vineri, 19 Iulie
Citirea: 2 Samuel 3, Ieremia 9, Matei 20

Sâmbãtã, 20 Iulie
Citirea: 2 Sam. 4-5, Ieremia 10, Matei 21

Matei 18:11

Fiindcă Fiul
omului a venit
să mântuiască
ce era pierdut.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui0i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

www.betania.ro

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

Şi acum, ce urmează?!
În ultima perioadă de timp, cu săptămâni înainte de Rusalii și
până acum, am accentuat, poate nu suficient, Persoana și lucrarea
Duhului Sfânt, rolul și importan(a botezului cu Duhul Sfânt, a
vorbirii în alte limbi, încât acum poate ne întrebăm, ce urmează?
Urmează (doar) o vară fierbinte, concedii, perioadă de relaxare,
inclusiv de la biserică, de la părtășia cu Domnul și cu ceilal(i?
Este prea posibil ca pentru mul(i aceasta să fie ceea ce urmează.
Cu atât mai mult cu cât este varianta cea mai la îndemână, cea mai
ușoară și cea pe care am practicat-o cel mai mult în anii anteriori.
Dar, este aceasta cea mai indicată? Cu siguran(ă, nu! Este ca și cum
nu am avea la fel de mare nevoie de Dumnezeu în această perioadă.
Sau poate avem impresia că și Dumnezeu intră în relaxare!
Dimpotrivă, revenind la accentul pus în ultima perioadă, cred că
trebuie să continuăm în aceeași notă, ba chiar mai insistent. Duhul
Sfânt este în noi, în continuare! Avem mereu nevoie de a fi plini de

EDITORIAL,

continuare...

Duhul, de a fi umplu(i din nou. Niciodată nu putem fi suficient de
plini de El, limita(i fiind! Duhul Sfânt nu ia concediu! Avem nevoie
de El! Suntem temple ale Sale! Să trăim ca oameni ai luminii! Să
(inem cu sfin(enie la timpul nostru zilnic de părtășie cu Dumnezeu.
Să nu neglijăm rela(iile dintre noi, rela(iile cu biserica. Nu ne putem
permite nici o relaxare în trăirea noastră, sută la sută pentru
Dumnezeu. Orice relaxare poate să ne coste mult, prea mult! Când
noi ne relaxăm, cel rău profită! El nu se relaxează, el stă la pândă.
Fi(i treji! Veghea(i! Ruga(i-vă! Până la urmă, acestea sunt alegeri
și acestea trebuie să fie alegerile noastre. Amin!

Anun"uri

• 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. Folosi0i plicul de colectă pentru aceste dona0ii. „Să
dăm hrană celui flămând”!

• Miercurea, de la ora 17, pentru cei care au nevoie de consiliere sau
doresc să mărturisească păcate, pastorul bisericii vă stă la dispozi0ie.

ATENŢIE!!! ULTIMA ZI PENTRU ÎNSCRIERE LA PREŢ REDUS!!!
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Înscrieþi-vã la Robert Pop.

Termen de înscriere:

*

până la această dată este valabilă taxa de participare,
după 14 Iulie se va achita costul total!

*

2013
TAB Ă A
TINE I LO R

detalii:
tineri.betania.ro
facebook.ro/tineribetania

Din seria:

Rugăciune pentru tabără tinerilor

Roagă-te pentru trezirea tinerilor

(frânturi dintr-un articol scris de Lee Grady în revista Charisma)

Mul0i creștini au înfă0ișarea strălucitoare. Mul0i se concentrează pe
evenimentele negative. Al0ii se plâng de schimbarea valorilor și spun
că Dumnezeu va trebui să-și ceară scuze Sodomei și Gomorei dacă
nu ne va judeca la fel. Fără îndoială merităm „ploaie cu foc” pentru
păcatele noastre. Totuși când mă rog pentru na0iunea mea în lumina
Crucii lui Cristos, îmi aduc aminte că planul Lui este răscumpărător,
nu distrugător. […]
La sfârșitul fiecărui an caut pe Domnul pentru a primi un cuvânt
profetic din partea lui, pentru mine și uneori El îmi vorbește ceva
despre na0iune. Mesajul pentru acest an a fost clar: „Roagă-te
pentru o trezire mărea0ă în genera0ia tânără”. Și iată cum m-a
călăuzit El să mijlocesc:

1. Roagă-te pentru „un punct de cotitură” în inimile tinerilor. Eu
cred într-un miracol, dar trebuie să strigăm către El. Fa0ă de alte
mișcări din trecut, stilul va fi diferit, dar dorin0a la fel de puternică.

2. Roagă-te pentru o mare „rechemare” a celor care au alunecat.
Au fost mai multe moment în istorie când trendurile au fost negative
– totuși au fost inversate de o for0a invizibilă a trezirii. Când puterea
supranaturală a trezirii este revărsată, inimile se topesc, familiile
sunt reconciliate, cei care au alunecat se întorc la Domnul şi El Îşi
îndeplinește astfel scopul: restaurarea.

3. Roagă-te ca îndrăzneala pentru Domnul să crească în tânăra
genera"ie. Regele David și-a început domnia cu o adunătură de înfrân0i,
dar la sfârșitul domniei, aceştia au devenit oameni războinici (vezi
2 Samuel 23:8-22). Vă rog să nu uita0i că Duhul Sfânt încă nu a terminat
de șlefuit această genera0ie. Tinerii creștini azi pot părea imaturi, dar ei
sunt lucrări în desfășurare. Dumnezeu vrea să ridice o genera0ie care
și-a dedicat via0a: misiunii, evanghelizării, sfin0eniei și uceniciei radicale.
Te vei ruga pentru ca acest miracol să se întâmple?

