Voi fi plin de bucurie în suflet!
Luni, 27 iunie

Duminică, 3 iulie

Citirea: 1 Împăraþi 19-22

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Sorin Tămaş, Teodor
Bulzan şi predică Ismail Serinken
Azi stăm la Masa Domnului!

Marţi, 28 iunie
Citirea: Filipeni, Psalmul 76
Rugăciune, de la ora 18.30.
Vor sluji: Silviu Silaghi, Tătar Florian, Puiu
Popovici, Adi Ţapoş

Miercuri, 29 iunie
Citirea: 2 Împăraţi 1-4
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18.30

Joi, 30 iunie
Citirea: 2 Împăraţi 5-7, Psalmul 77

Vineri, 1 iulie
Citirea: 2 Împăraţi 8-11

Sâmbătă, 2 iulie
Citirea: 2 Împăraţi 12-14, Psalmul 78

Azi, 26 iunie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian ºi Ionel Socaciu

Psalmul 77:1
Versetul sãptãmânii:

Strig cu glasul meu
către Dumnezeu,
strig cu glasul meu
către Dumnezeu,
şi El mă va asculta.
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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

BREXIT!
Iată cum se face că
ne-am ales zilele acestea cu
un cuvânt nou în limba
română: brexit! (unii spun că
mai urmează și alte cuvinte
noi!). Dacă ar fi numai atât!
Ceea ce ne transmite, însă,
acest fapt, este mult mai
mult decât atât. Sigur că, faptul că a trebuit dedicat un cuvânt
special acestei separări ne arată dimensiunea colosală, istorică
a evenimentului (interesant: un cuvânt pentru o acțiune!). Cum
spuneam, este mai mult decât atât.
În primul rând e o dovadă a deteriorării relațiilor umane. Dacă
știam că, în general relațiile dintre oameni au nevoie să fie

EDITORIAL

întreținute, altfel se distrug rapid, iată că am ajuns să vedem
tragedia aceasta întâmplându-se la nivel de națiuni.
În al doilea rând, cred că această „ieșire” este doar un
început. Cineva trage sforile ca relațiile dintre oameni, țări, națiuni
să se deterioreze pentru ca, în final, lumea, națiunile, să simtă
nevoia unui lider care „să facă ordine!” Din acest punct de
vedere, ceea ce s-a întâmplat este direct legat de vremurile
sfârșitului care au început deja!
În al treilea rând, cine a citit săptămâna aceasta prima carte a
împăraților lui Israel, a putut observa că istoria se repetă. Și Israel
– Împărăția de Nord, a ieșit din Împărăția lui David. Iată că nu e
nimic nou sub soare! Astăzi se rup relații în familii, în afaceri, în
biserică, între biserici, între națiuni,…!
Mai mult decât atât, relații normale, adică așa cum au fost ele
făcute să funcționeze de la Creație, sunt înlocuite cu relații
distorsionate și anormale. Gândiți-vă numai la ce au ajuns
relațiile din familie. Cât de departe a ajuns omul lăsat în rătăcirea
minții lui blestemate din cauză că a respins adevărul lui
Dumnezeu.
Totuși, în această lume, în aceste vremuri și la aceste
generații, Dumnezeu ne-a trimis să le slujim arătându-le adevărul
în dragoste! Fără „brexit”!
Pe săptămâna viitoare.

Eveniment special
Azi, 26 iunie are loc căsătoria lui:

Istvan Janosi cu Adasena Plugar
Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

continuare...

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.

J o i 3 0 iu n ie d e la o ra 1 9 continuã întâlnirile cu cei care doresc
sã se pregãteascã sã slujeascã în camerele de vindecare
(H ealing rooms). Va fi un timp binecuvântat de învãţãturã dar şi
oportunitãţi ca fiecare prezent sã stârneascã darul care este în el
de la D uhul S fânt.
D um inica viitoare vom ave a îm pre unã cu noi, la întâlnirea de
dimineaţã, familia S erinken, Angela şi Ismail din Turcia. E i vor
sluji împãrtãşind modul cum D umnezeu lucreazã în Turcia. S ã ne
rugãm pentru aceastã familia şi sã-i primim cu bucurie, ca fãcând
parte din familia bisercii.
CITATE

Cel mai mare curaj în viaţă nu le aparţine alpiniştilor, nici
salvamarilor, nici pompierilor. Cel mai mare curaj în viaţă
le aparţine celor ce riscă să lupte cu eul lor.

Nu te lăsa răpus de gândul că într-o zi vei cădea. Gândind
aşa, te vei ridica mai greu din cădere.

Nu tăcea despre Dumnezeu, măruriseşte-L, să nu ţi-o ia
pietrele înainte!

A fi curajos, nu înseamnă să nu-ti fie frică, ci să ştii de Cine
să îţi fie teamă.

