Le urăm “La mulţi ani!” şi multe
binecuvântări celor ce vor fi
sărbătoriţi în luna Octombrie
02, Lu – Luiza Popescu
08, Du – Costi Francu
11, Mi – Mărcuţ Comariţa
22, Du – Luxiţa Strâmbeanu
26, Jo – Gheorghe Dorobanţu
26, Jo – Florian Mangeac
28, Sa – Vasi Florea

Biserica Penticostală
BETANIA

Să fii omul lui Dumnezeu în generaţia ta

Ilie a fost omul lui Dumnezeu atunci. În
generaţia lui şi-a lăsat amprenta. Oamenii au
auzit de el. Poate unii îl idolatrizau. Unii îl
urau. Unii îl vroiau mort. Unii îl vorbeau de
bine. Dar a fost acolo când Dumnezeu l-a
chemat. Dumnezeu s-a putut baza pe el.
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”Luptă-te lupta cea bună a credinţei;
apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat
şi pentru care ai făcut acea frumoasă
mărturisire înaintea multor martori”
(1 Timotei 6:12)

Poţi fi şi tu la fel? Poţi fi omul lui Dumnezeu?

Fragmente de poezie:
Când ți-e greu adu-ți aminte
c-a fost și ușor odată
și că iarăși o să fie,
n-avea inima-ntristată.
Când ți-amar adu-ți aminte
că ți-a fost cândva și dulce
și că iarăși o să-ți fie,
nu te prăbuși sub cruce.
Cât trăiești adu-ți aminte
c-ai să mori pe neașteptate,
umple-ți zilele cu fapte
și cu umblete curate.
(Selecţie din poezie de Traian Dorz)
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Eşti acolo când este nevoie de tine?
Eşti acolo când e nevoie să fii la
repetiţie?
Eşti acolo când trebuie să faci o vizită?
Eşti acolo când Dumnezeu îţi spune să
faci ceva?
Eşti acolo când Dumnezeu îţi spune să
dai un ban?

Cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta
te-a ales Dumnezeu?
E alegerea ta cum vrei proceda. Poţi să faci ca
Iona, să fugi. Să nu te intereseze. Poţi să fii ca
Orpa, să te întorci din drum (şi din momentul
acela nu s-a mai auzit nimic, absolut nimic,
de ea). Rut însă a ramas.
Alegerea iţi aparţine. Fii bărbatul, femeia,
tânărul lui Dumnezeu. Betania are nevoie de
tine. Dumnezeu vrea să te folosească. Fii la
dispoziţia Lui în generaţia ta.
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Timp închinare:
Duminică: 9:00-12:00, 18:00-20:00
Marţi: rugăciune începând cu ora 19:30
Joi: 18:00-20:00
Vineri: rugăciune începând cu ora 18:30

Anunţ:
Serile de rugaciune de marţi încep de
la orele 19.30

II.

Un om ca noi, Ilie.

Deseori Dumnezeu a ales să se
folosească de nişte oameni despre care
nu ştim multe lucruri. Uneori a ales să se
folosească de oameni foarte cunoscuţi.
Unul din oamenii cu un trecut obscur,
despre care nu ştim nimic este Ilie. Un
om ca noi (Iacov 5:17-18). Nu ştim
despre familia lui, dacă a avut sau nu
fraţi şi surori, nu ştim despre hobbyurile noi. Nimic.

Dumnezeu poate să poarte de
grija chiar şi în cele mai grele
situaţii (1 Împ. 17:3-4)

La Cherit Ilie are apă şi hrană (minunea e şi
mai mare cu cât carnea îi este adusa de corbi.
Corbii sunt cele mai solitare păsări, cele mai
“zgârcite”, ei nu împart mâncarea cu nimeni).
Aici Ilie învaţă să se încreada în Dumnezeu
(să creadă că şi mâine vine corbul) şi să
depindă de Creator.

Ce putem învăţa din viaţa acestui om?

El ne-a spus să căutam împărăţia Lui şi
neprihănirea şi toate ACESTE lucruri ni se
vor da (Matei 6:33). Dumnezeu a fost în stare
să poate de grija evreilor în pustie (unde nu
este nici apă, nici mâncare).
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III.

Lui Dumnezeu nu îi este ruşine
să
folosească
oameni
neînsemnaţi (1 Împ. 17:1a)

Ilie apare în scenă deodată. Fără
introducere.
Merge la palatul lui Ahab, intră 1fără
clasicul ”Veşnic să trăieşti, împărate!“,
rosteşte un mesaj dur şi pleacă.
Ilie însă dă dovadă de curaj. Vremurile
nu sunt uşoare, este secetă de 6 luni în
ţară (Luca 4:25-26; 1 Imp. 18:1).
Dumnezeu s-a folosit de o fetiţă în casa
lui Namaan (1 Împ. 5). Dumnezeu s-a
folosit de un Moise, care nu avea o
vorbire foarte fluentă.

Dumnezeu e în control chiar şi
atunci când totul îţi pare un nonsens

Ilie este acum trimis, de Dumnezeu, în
Sarepta. Un drum de aprox. 160km. Nu e o
călătorie de week-end cu maşina sau trenul.
Ilie merge pe jos. Probabil nu a mers nici pe
drumul principal, pentru că Ahab este pe
urmele lui şi l-ar fi găsit.
Apoi mai este destinaţia la care este trimis
Ilie. În Sidon. Exact de acolo este…Izabela.
Cea care îl vrea mort. Când te ascunzi de ea,
nu te duci exact în ţara ei.

Apoi, un alt lucru care nu pare la locul lui
este persoana la care este trimis. O
femeie. În plus, văduvă cu un copil.
“Doamne, dar nu ai un plan B?”, o fi
gândit aşa Ilie?
Cu toate acestea, Dumnezeu era în
control.
IV.

În slujirea ta ochii oamenilor
trebuie
îndreptaţi
spre
Dumnezeu (1 Împ. 18:36-37)

Suntem pe Carmel acum. A sosit
momentul adevărului. Cine va răspunde
prin foc?
Baal? Sunt 850 de indivizi care strigă în
numele lui.
Dumnezeu? Este un singur om care
cheamă Numele Lui.
În urma slujirii lui Ilie de acolo tot
poporul a înţeles că adevăratul
Dumnezeu este Iehova din cer. Baal e
doar o creaţie umană fără viaţă. Poate
răspunde la rugăciune exact cât poate
răspunde o piatră. Adică deloc.
Ilie a fost un om ca tine. Supus aceloraşi
lupte cu carnea. L-a iubit însă pe
Dumnezeu mult. A rămas vertical: în faţa
lui Ahab, dar şi în faţa văduvei.
Nu uita:
- El poate folosi pe oricine. Oricine.
- El este în control absolut în orice
timp.
- El e în control chiar şi în cele mai
grele situaţii.

