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Cautã faþa Domnului!
Luni, 15 septembrie

Duminică, 21 septembrie

Citirea: Numeri 17-20

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

Marţi, 16 septembrie
Citirea: 1 Cronici 25-29
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 17 septembrie
Citirea: Psalmii 111–113
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
şi Florin Corde

Joi, 18 septembrie
Citirea: Proverbe 25

Vineri, 19 septembrie
Citirea: Amos 5-9

Sâmbătă, 20 septembrie
Citirea: Ioan 19-21

Azi, 14 septembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Tiberiu Bulzan
Invitaţi: Trupa Adonai

Proverbe 25:9

Versetul sãptãmânii:

Apără-ţi pricina
împotriva
aproapelui tău,
dar nu da pe faţă
taina altuia.

Str. Doina nr. 19, 410318 ORADEA, ROMÂNIA • TEL. (0359) 405.030, FAX (0259) 427.418

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

VINE ŞCOALA!
Îmi aduc aminte că a fost o
perioadă când așteptam ziua de
15 septembrie cu bucurie, în cea
mai mare parte, dar și cu un
oarecare sentiment de inconfort,
în special dat de disciplina la
care trebuia să mă supun zilnic,
nu doar cea legată de învățat
dar și de parcurgerea pe jos, zilnic, a celor șase kilometri distanță
dus-întors de acasă la școală. Situația s-a schimbat când, venind
la școală în Oradea, provocarea a fost și mai mare, anume aceea
de a schimba viața de la sat, liberă, nu cu cea de la oraș, ci mai
degrabă cu cea de (aproape) armată, având în vedere regulile
stricte din internatul școlii la care și locuiam și învățam!
Nu prea îmi dau seama care sunt sentimentele cu care copiii și
tinerii așteaptă acum școala! Mă gândesc că sunt diferențe dar și
asemănări pentru că, relațiile cu colegii care se stabilesc pe timpul

EDITORIAL

școlii sunt importante și astăzi și sunt de impact, în aceeași
măsură. Numai dacă, ceea ce este posibil, aceste relații să capete
și ele alte valențe. Chiar așa, prieteniile dintre doi colegi în urmă cu
40-50 de ani nu sunt la fel cu prieteniile dintre doi colegi de bancă
de astăzi. Perfecționarea mijloacelor de comunicare, în loc să
facilteze relațiile, au dus la înstrăinarea oamenilor unul de altul. Este
mult mai „cool” astăzi să ai prieteni pe facebook, prieteni virtuali
decât în realitate. Astăzi nu se șoptește în clasă, probabil, nu se
strigă, nu e pericol de gălăgie de la comunicare, azi se trimit
sms-uri. Probabil că azi învățătoarea trebuie să strige „lăsați
butonarea telefoanelor” în loc de „liniște”!
În fine, nu spun aceste lucruri cu gândul de a critica, sunt doar
niște constatări și o recunoaștere a faptului că lumea este într-o
continuă și rapidă schimbare.
Totuși, în aceste condiții pe care le trăim astăzi, lansez o
provocare multiplă copiilor și tinerilor bisericii noastre, anume:
• Aveți curajul să fiți diferiți, fiți altfel sau, cred că e bun un
motto pe care l-ați primit în tabără: „nu vă spurcați”!
• faceți-vă prieteni reali, nu virtuali, cu care să puteți
comunica autentic.
• Nu vă lăsați influențați sau asimilați de lume, de principiile ei,
dimpotrivă, voi aveți cu ce influența lumea în bine, face-ți-o!
• Fiți disciplinați, învățați, fără a neglija rolul pe care îl aveți în
biserică – Trupul lui Cristos.
În felul acesta, veți fi cap, nu coadă. Aceasta este promisiunea
lui Dumnezeu pentru copiii Săi! Aceasta e ceea ce veți experimenta,
aceasta e ceea ce declar, în Numele Domnului, peste voi toți. Amin!

Anunţuri

Au încep pregãtirile pentru un nou botez în apã care va avea loc în ultima
duminicã a lunii Septembrie. Dacã te-ai întâlnit cu Domnul şi El ţi-a
schimbat viaţa nu mai amâna decizia de a mãrturisi aceasta în apa
botezului. Lista de înscrieri este deschisã!

„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.

Dumnezeu la lucru…

FII DIFERIT! Cred că tabăra din anul acesta a fost tabăra cu cel mai
puternic și mai adânc con-inut spiritual din ultimii ani. O piesă esen-ială a
taberei noastre a fost Beni Fărăgău, ale cărui predici bogate în lec-ii de
via-ă și întrebări atent puse ne-au străbătut adâncurile inimii, și ne-au
atins acea coardă a sensibilită-ii care poate la mul-i n-a mai vibrat demult.
Două cuvinte simple, ascunse în predica lui de diminea-ă, m-au
urmărit toată tabăra, semnifica-ia lor prinzând via-ă abia când am ajuns
acasă.
FII DIFERIT! Dar nu în-elegeam cum. Apoi am realizat că într-o lume
atât de identică, ce-i dificil nu e să fii diferit… ci să rămâi așa. Căci
autenticitatea nu se moștenește, se dobândește. Este vorba de decizia
personală a fiecăruia… de a rămâne la fel, sau de a-L lasă pe Dumnezeu
să vorbească lumii prin via-a noastră. De aceea, fă lucruri la care lumea
nu s-ar aștepta. Fii o nouă culoare în spectru și o nouă notă în solfegiu.
Fii o pagină în cartea genera-iilor, unde să se oprească lumea, surprinsă
de ceea ce vede. Lasă ca lumina ta să traverseze galaxii și nu te stinge la
lăsarea întunericului.
De multe ori va fi greu să fii diferit, întrucât lumea are un tipar al ei,
neschimbat de mii de ani. Iar cei ce nu-l respectă vor fi considera-i
rebeli, chiar răzvrăti-i, ceea ce va duce la marginalizare. Dar în acele
momente, adu-i aminte de Hristos, a Cărui via-ă a fost trăită în sensul
opus de cel al lumii, însă Dumnezeu L-a binecuvantat și L-a făcut mare,
cel mai mare. Şi până la urmă, pentru a cui respect trăim? Al oamenilor
sau a lui Dumnezeu? Știind acest lucru și cunoscându--i bine calea, nu--i
va fi greu să fii diferit. Ai fost făcut un original, nu muri o copie.
S.S

