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Încrede -te în El ºi vei primi pacea Lui!
Luni, 25 Iunie

Duminicã, 1 Iulie

Citesc ºi studiez: Judecători 6, 7

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

Marþi, 26 Iunie
Citesc ºi studiez: Judecători 13, 16
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Azi, 24 Iunie
Miercuri, 27 Iunie
Citesc ºi studiez: 1 Samuel 1, 3

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Ionel Socaciu

Joi, 28 Iunie
Citesc ºi studiez: 1 Samuel 8-10

Vineri, 29 Iunie
Citesc ºi studiez: 1 Samuel 15
RUGĂCIUNE PENTRU TREZIRE de la ora 19.

Sâmbãtã, 30 Iunie
Citesc ºi studiez: 1 Samuel 17

Isaia 26:3

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

Celui cu inima tare, Tu-i
chezăşuieşti pacea; da,
pacea, căci se încrede
în Tine.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui*i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XX
Nr. 26 / 24 iunie 2012
apare sã ptãmânal

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.

Trecerea la un nou nivel!

de Teodor Bulzan

În citirea noastră cronologică a Bibliei – privire de ansamblu, am
ajuns la momentul în care Israel – poporul ales al lui Dumnezeu
trece Iordanul pentru a intra în posesia (ării pe care Dumnezeu le-o
promisese. De fapt asupra acestui fapt vreau, în primul rând să fac
câteva observa(ii.
Promisinea a fost făcută lui Avraam, apoi lui Moise, după care lui
Iosua. Pe malul estic al Iordanului erau o mul(ime de oameni născu(i
în pustie, cu excep(ia lui Iosua și Caleb. Nici unul din acea mul(ime
nu experimentase nici măcar „Sinaiul”. Acelor oameni, Dumnezeu
nu le promisese nimic, personal. Și totuși, ei erau beneficiarii
primisiunilor lui Dumnezeu în măsura ascultării lor. În(elegem, deci,
pe de o parte, cât de mare era responsabilitatea fiecărei genera(ii de
a da mai departe „lista” promisiunilor lui Dumnezeu și la fel de mare
era responsabilitatea lor de a crede acele promisiuni și a asculta, în
ciuda faptului că nu le-au fost descoperite personal.
Cu cât mai mult suntem noi privilegia(i astăzi când fiecare dintre
noi, având Cuvântul lui Dumnezeu, putem primi personal
promisiuni pe care Dumnezeu le are pentru noi. Astăzi, prin
Cuvânt, Dumnezeu ne revelează personal acele promisiuni.

EDITORIAL,

continuare...

În al doilea rând vreau să observăm faptul că împlinirea
promisiunilor lui Dumnezeu pentru noi echivalează mereu cu
trecerea la un nou nivel. Mereu există un Iordan între noi și
primisiunile lui Dumnezeu, între noi și noul nivel la care ne așteaptă
Dumnezeu. De remarcat că în cazul lor, succesul trecerii Iordanului
era dat de pozi(ionarea lor fa(ă de Chivotul lui Dumnezeu. Pentru
noi, Chivotul reprezintă Prezen(a lui Dumnezeu continuă în via(a
noastră. Aceasta ne asigură trecerea la noul nivel pe care Dumnezeu
îl are mereu pentru noi.
Încă ceva, deși în fa(a lor era o provocare iminentă – Iordanul ascultarea lor de instruc(iunile primite de la Dumnezeu prin Iosua
pentru a face fa(ă provocării curente, se constituie în garan(ia
victoriilor viitoare. Ei vor cuceri, prin aceeași ascultare, pe
canaani(i, heti(i, hevi(i, ferezi(i, ghirgasi(i, amori(i și iebusi(i (3:10).
Aceasta e chiar încurajator! Iată cum se naște o na(iune, oameni
care, la rândul lor, fiecare vor avea experien(e cu Dumnezeu. Fi(i
încuraja(i de modul cum Dumnezeu a lucrat atunci și cum lucrează
și astăzi! Pe săptămâna viitoare.

Anun,uri

• În fiecare Miercuri, de la ora 17, pastorul bisericii stă la dispozi*ia
celor care au nevoie de consiliere și mărturisirea păcatelor. Biblia
spune: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să
ne ierte păcatele și să ne curăească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).

• Programul social O masă pe zi pentru cei în nevoi CONTINUĂ. To*i cei
care doresc să sprijine acest program sunt aștepta*i să o facă folosind
plicul pentru dona*ii. De asemenea sunt aștepta*i și cei care doresc
să se implice prin slujire practică. „Să dăm hrană celui flămând”!
Căutăm bucătar pentru acest program social, cei interesa,i să se
adreseze lui Florin Corde.

• Așteptăm încurajări, mărturii, experien*e a modului în care
Dumnezeu lucrează în via*a dvs. fie pe o foaie care să o pune*i în
coșule*ul de colectă, fie pe adresa de email: raspuns@betania.ro.

Ce-am învă,at în aceste zile prin slujirea fr. Lee Grady…

La întâlnirea tinerilor…
A. Trebuie să fim creștini curajoși. Aceasta se va întâmpla dacă vom
fi plini de puterea Duhului Sfânt.
B. 4 minciuni ale postmodernismului cărora trebuie să le faci fa*ă
prin curajul primit de la Duhul Sfânt:
Minciuna # 1 – Dumnezeu nu este Creatorul tău
Minciuna # 2 – Po*i să trăiești via*a sexuală cum dorești
Minciuna # 3 – Toate religiile conduc la Dumnezeu
Minciuna # 4 – Nu există iad
La întâlnirea bărba,ilor…
A. Este nevoie de puterea Duhului de înfiere (Romani 8:15) care să
vindece inimile ta*ilor și să întoarcă inima părin*ilor spre copii
(Maleahi 4:6)
B. 5 tipuri de ta*i disfunc*ionali (Să nu fii un astfel de tată):
1. Tatăl absent
2. Tatăl distant
3. Tatăl critic
4. Tatăl abuzator
5. Tatăl dependent de… (alcool, droguri etc)

La întâlnirea famiilor…
3 secrete ale căsătoriei create de Dumnezeu.
1. Trata*i-vă unul pe altul ca egali - 1 Corinteni 7:3-4
2. Învă*a*i să vă sluji*i unul pe altul - Efeseni 5:25-26
3. Încurajează darurile spirituale ale so*iei/so*ului - Prov. 31:28-29

Programul întâlnirilor cu Lee Grady

Tema generală a întâlnirilor este: Creștinul în lumea postmodernă.
...........................................................................................................
Luni
ora 15 – întâlnire cu liderii de departamente
25 Iunie ora 17 – întâlnire cu cei interesa*i de Media
...........................................................................................................
Marţi
ora 18 – întâlnire la Biserica Salem, Oradea
26 Iunie

