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Umbl ã în neprihãnirea Lui!
Luni, 15 mai

Duminică, 21 mai

Citirea: Judecători 13-15, Psalmul 58
Întâlnirea Grupul mic, de la ora 19.

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

Marţi, 16 mai
Citirea: Judecători 16-18, Proverbe 15:7-13
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Daniel Filip,
Puiu Popovici

Miercuri, 17 mai
Citirea: Judecători 19-21, Psalmul 59
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Azi, 14 mai
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea, Alex Ghiurău
ºi predică Gordon Van Veelen

Joi, 18 mai
Citirea: 1 Corinteni 1-4, Proverbe 15:14-19

Vineri, 19 mai
Citirea: 1 Corinteni 5-8, Psalmul 60
Împărtăşeşte Vestea, de la ora 18.

Sâmbătă, 20 mai
Citirea: 1 Corinteni 9-12, Proverbe 15:20-23

Proverbe 15:13
Versetul sãptãmânii:

O inimă veselă
înseninează faţa;
dar când inima
este tristă, duhul
este mâhnit.
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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

JUDECĂTORI!
Cuvântul care este folosit
pentru titlul acestei cărți ni s-ar
potrivi mai bine nouă, Judecătorii
din acea perioadă a istoriei lui
Israel erau de fapt niște voievozi
de-ai noștri, niște domnitori. Erau
desigur, urmași ai lui Iosua numai
că, cea mai mare parte a lor nu
aveau autoritate peste tot Israelul,
mulți dintre ei își întindeau controlul
doar peste unul sau mai multe triburi. Ceea ce este totuși în
favoarea acestor lideri este faptul că majoritatea au fost ridicați de
Dumnezeu ca răspuns la nevoile prin care trecea poporul la un
moment dat, nevoi izvorâte, de altfel, din trăirea lor în neascultare
față de poruncile pe care le primiseră prin Moise, respectiv Iosua.

EDITORIAL

Anunţuri

Noi știm acum, și ei știau atunci că voia lui Dumnezeu era ca El
să-și conducă poporul. L-a condus până pe vremea ultimului
judecător, respectiv Samuel. Totul, din această perspectivă a
început cu Moise – primul lider, ales de Dumnezeu, cumva
împotriva voinței lui. Moise îl are ca ucenic pe Iosua care va fi și
următorul conducător al lui Israel. De aici începe ruperea. Iosua nu
are un ucenic. El nu lasă un înlocuitor! E adevărat, a lăsat o
generație, respectiv generația lui, ascultătoare de poruncile primite,
dar nu e suficient pentru că totul va depinde în continuare de
fiecare trib cum se va organiza, cum va cuceri ce mai rămăsese de
cucerit etc. (Ne amintim că despre fiecare se spune că au rămas
necucerite, ba teritorii, ba oameni,…!) Această descentralizare a
actului de conducere nu este de bun augur pentru ei ca popor.
Dumnezeu conduce printr-un om ales de El, întotdeauna a fost
așa. De aici și responsabilitatea fiecărui lider de a-și forma ucenici
care să preia actul conducerii. Numai faptul că Dumnezeu a rămas
credincios Legământului făcut cu strămoșul lor Avraam, au
continuat ei ca popor. Cum, mai târziu, în vremea împăraților, tot
credincioșia lui Dumnezeu față de Legământul încheiat cu ei i-a
dus mai departe, iar astăzi mai există în virtutea aceleași
credincioșii.
Multe lecții putem învăța de la ei din perioada judecătorilor. Pe
deasupra, această carte este una plină de aventură. Chiar merită
să ne aplecăm asupra ei!
Pe săptămâna viitoare.
CITATE

Nu spune lucruri puţine, în cuvinte multe! Dacă poţi, fă
invers.

E mai bine să fii urât pentru ce eşti decât să fii iubit pentru
ce nu eşti.

Toate ideile au fost descoperite înainte, problema e să ne
gândim la ele din nou.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

continuare...

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.

Vã chemãm sã ieşim din zona de confort sã
mergem în parcuri şi pe strãzi sã stãm de
vorbã cu oamenii.
Pentru aceasta ne întâlnim Vineri 19 Mai de la
ora 18 la bisericã pentru o scurtã instruire şi
apoi vom merge sã stãm de vorbã cu oamenii.

împărtăşeşte

Împãrtãşeşte Vestea Bunã. Spune şi altora!
Mâine, 15 Mai, de la ora 19 - întâlnire cu tema: Grupul mic în Betania. Ne
dorim o revitalizare şi revigorare a grupelor mici. Sunt invitaţi toţi
liderii de grupe, cei care fac parte dintr-un grup mic, cât şi cei care
cautã un grup mic.

E ste disponibil F orm ularul 2 3 0 pe ntru a d o n a
c e i 2 % cãtre C e n tru l C re ş tin B e ta n ia .
Form ularul îl puteţi gãsi la intrare. Vã
m ulţum im cã şi prin ace astã m odalitate
sprijiniţi financiar lucrare a D om nului.

S MS cu motivul dvs. de rugãciune :

07 7 0 92 1 61 8

