Voi fi plin de bucurie în suflet!
Luni, 4 iulie

Duminică, 10 iulie

Citirea: 2 Împăraţi 15-18
Slujire practică cu Gordon, de la ora 18.30

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Florin Cutilea, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan

Marţi, 5 iulie
Citirea: 2 Împăraţi 19-21, Psalmul 79
Rugăciune, de la ora 18.30.
Vor sluji: Silviu Silaghi, Liviu Buzguţa, Ionel
Socaciu, Adi Ţapoş

Miercuri, 6 iulie
Citirea: 2 Împăraţi 22-25
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18.30

Azi, 3 iulie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan ºi predică Gordon van
Veelen

Joi, 7 iulie
Citirea: Coloseni, Psalmul 80
Slujire practică cu Gordon, de la ora 18.30

Vineri, 8 iulie
Citirea: 1 Cronici 1-4
Slujire practică cu Gordon, de la ora 18.30

Sâmbătă, 9 iulie
Citirea: 1 Cronici 5-7, Psalmul 81

Psalmul 80:3

Versetul sãptãmânii:

Ridică-ne,
Dumnezeule,
fă să strălucească
faţa Ta, şi vom fi
scăpaţi!
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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

TREI CAPITOLE TREI LECŢII!
Într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu este
plin de învățătură. Iată, de exemplu cele
trei capitol citite joi, săptămâna aceasta:
Capitolul 5 – Un general sirian salvat
de o fetiță care nu și-a uitat identitatea!
• în primul rând, iată că, şi atunci, şi
acum, bunătatea lui Dumnezeu se
manifestă fără a face deosebire.
Domnul este bun!
• în al doilea rând, cât de important
este să-ți cunoști identitatea de
copil al lui Dumnezeu. Folosește-o
salvând oameni!

EDITORIAL

Taina jertfei lui Isus

continuare...

Eveniment special

Mircea Ghitea cu Igna Claudia
Azi, 3 iulie are loc căsătoria lui:

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.
În aceastã sãptãmânã va fi din nou împreunã cu noi fratele Gordon van
Veelen. El va sluji împreunã cu cei din biserica noastrã care se pregãtesc
pentru aceastã lucrare de restaurare şi vindecare în trup şi în suflet.

de Richard Wurmbrand (100 de meditaţii din închisoare)

Presupuneţi că aţi trăi acum 2000 de ani în Palestina, că aţi fi păcătoşi,
apăsaţi de vinovăţie şi că Isus v-ar spune: „Păcatul vostru este greu şi
meritaţi pedeapsa. Plata păcatului este moartea. Dar mâine Eu voi fi biciuit
şi încoronat cu o coroană de spini, pentru voi. Voi striga în chinuri şi voi fi
ţintuit pe cruce. Şi când voi fi murit, veţi şti că păcatele voastre sunt iertate
pentru totdeauna, că Eu am fost în locul vostru, ţapul ispăşitor. Astfel vor fi
mântuiţi oamenii”
Cu 1500 de ani înainte de istorica naştere a lui Isus, Biblia spune: „Astăzi
te-am născut” (Psalmul 2:7). Tot ea spune penitentului la 2000 de ani după
Golgota: „Astăzi mor pentru tine”. Viaţa şi moartea lui Isus sunt în afara
timpului şi spaţiului.
Ruda unui prizonier creştin din China roşie i-a spus cuiva, căruia îi
împărtăşea grijile: Nu trebuie să ne compătimeşti, căci dacă el nu s-ar afla în
acest lagăr de muncă, ar mai putea cei de acolo să audă Evanghelia Domnului
Isus?
El a hotărât să Se dea pe Sine şi orice ai face nu-L poţi determina să se
răzgândească. Poţi doar să-i ceri privilegiul de a fi învrednicit să te sacrifici
pe viitor pentru slava lui Dumnezeu şi pentru binele semenilor. În schimb vei
primi dreptul să mori faţă de păcat, de lume şi de legile ei. Realitatea unei
convertiri stă în unirea cu El.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

Capitolul 6 – Lemnul care anihilează legea gravitației.
• citeam săptămâna aceasta că la baza funcționării
Universului stau câteva constante fizice printre care și cea
gravitațională. Se spune că dacă această constantă ar fi
diferită doar cu 1:10 la puterea 60, universul s-ar
descompune.
• noi, însă, așteptăm ca aceasta să fie redusă la zero!
Lemnul – crucea, va modifica acea constantă
gravitațională! Și va fi Răpirea Bisericii!
Capitolul 7 – Modul lui Dumnezeu de a rezolva o criză: prin niște
oameni de la periferia societății, oameni scoși afară din tabără. Îmi
aduc aminte că una din definițiile bisericii este cei chemați afară din
tabără,…!
• Da, Dumnezeu lucrează straniu și ciudat. Prin oameni
aruncați și controversați! Așa se vede că El nu prea ține
cont de preferințele noastre! Ciudat, nu-i așa? Și cât de
actual!
Iubesc un asemenea Dumnezeu care are oameni care nu și-au
uitat identitatea, care a venit cu „lemnul”, adică cu Crucea și care
lucrează cu cine vrea, cu cine alege și, mai ales cu oameni ciudați,
oameni cu un „limbaj” încurcat, care trăiesc la limită!
Pe săptămâna viitoare!

Anunţuri

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.

Pânã în 20 iulie (cel târziu) dorim sã finalizãm strângerea semnãturilor
în vederea transformãrii în Asociaţie Religioasã a Uniunii Bisericilor
Penticostale Holiness din România. Cei care aţi adus copie dupã buletin,
dar încã nu aţi semnat în tabel vã rugãm sã o faceţi. Multumim!

