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Iartã… cum þie, El îþi iartã!
Luni, 23 Septembrie

Duminicã, 29 Septembrie

Citirea: 1 Cronici 6, Ezechiel 19, Luca 16

Citirea: 1 Cronici 12, Ezechiel 25, Luca 22
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Dana şi Denisa, Gavril Bulzan
şi invitat Adi Soporan

Marþi, 24 Septembrie
Citirea: 1 Cronici 7, Ezechiel 20, Luca 17
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 25 Septembrie
Citirea: 1 Cronici 8, Ezechiel 21, Luca 18
Întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Joi, 26 Septembrie
Citirea: 1 Cronici 9, Ezechiel 22, Luca 19

Vineri, 27 Septembrie
Citirea: 1 Cronici 10, Ezechiel 23, Luca 20
Întâlnirea de tineret, de la ora 18.

Sâmbãtã, 28 Septembrie
Citirea: 1 Cronici 11, Ezechiel 24, Luca 21

BOTEZ ÎN APĂ!
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui/i.
• Proclamă Evanghelia.
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• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.

Te-ai gândit recent…

de Teodor Bulzan

Azi, 22 Septembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Tiberiu Bulzan

Luca 17:3
Versetul sãptãmânii:

Luaţi seama la voi
înşivă! Dacă fratele
tău păcătuieşte
împotriva ta,
mustră-l! Şi dacă-i
pare rău, iartă-l!

Există două lumi foarte aproape dar în același timp foarte
depărtate, foarte diferite, lumea fizică și lumea spirituală.
Pe cea fizică o în'elegem mai bine, o putem vedea, o putem sim'i,
evalua, o putem experimenta cu sim'urile de care dispunem. Ea
este controlată de legi fizice, descoperite și cunoascute de oameni.
În lumea fizică putem avea experien'e, unele neplăcute, altele
înăl'ătoare, experien'e care să ne taie răsuflarea, copleșitoare. Pe
de altă parte, răspundem lumii fizice, reac'ionăm în func'ie de
experien'ele pe care le avem: când e soare suntem bine dispuși,
când e noros mai pu'in; când avem succes ne bucurăm, când
pierdem ne închidem în noi etc. Suntem creaturi fizice, influen'ate
de de lumea fizică cu legile ei, într-un fel suntem produsul ei.
Există, însă, o altă lume, la fel de reală, nu o putem vedea acum
dar o vom vedea, nu o putem auzi, nici sim'i, nici experimenta cu
sim'urile noastre firești dar o putem experimenta într-o altă
dimensiune. Este lumea spirituală.
În Predica de pe Munte, Isus vorbește despre cele două lumi:
despre lumea fizică unde se poate fura, unde lucrurile se
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degradează, apare rugina, se deteriorează, se pierd, pe de o parte și
despre lumea spirituală, înspre care, El ne deschide o fereastră, un
crâmpei, pentru a o putea accepta prin credin'ă. Orice zidim în
această lume va pieri, tot ceea ce investim în lumea spirituală va
rămâne. Lumea spirituală există în eternitate (eternitate înseamnă
fără timp, fără început și fără sfârșit, nu un timp nelimitat).
Între cele două lumi există un zid foarte sub'ire.
Te-ai gândit recent la lumea spirituală? La eternitate? Pentru ce
te pregătești? Care sunt lucrurile care te bucură?
Lumea spirituală este mult mai importantă. Isus a spus că totul
în lumea fizică va pieri, banii se vor topi, pământul însuși, așa cum
îl cunoaștem noi acum nu va mai fi, lumea spirituală, însă, nu va
pieri. Duhul omului 'ine de lumea spirituală, este veșnic. Există mai
mult decât po'i vedea, mai mult decât po'i zidi, mai mult decât po'i
stoca sau cumpăra!
Te-ai gândit recent la eternitate? Te-ai gândit vreodată la ea? Ce
ai făcut ca să 'i-o asiguri? Dacă devii tot ceea ce dorești, dacă
reușești în tot ceea ce 'i-ai propus, ce urmează, totuși, după?!
Ai timp cu Dumnezeu, 'i-ai predat via'a ta, Lui? i-ai supus
planurile tale, planului Său cu tine?! Citește Luca 14:16-24. Amin!

Strângere de
fonduri pentru:

Structura grupelor Scolii duminicale cu copiii

continuare...

În 23 septembrie reîncepe proiectul „O masă pe zi”.
În 30 septembrie organizăm o masa unde fiecare
este binevenit.
Este o masă pentru strângere de fonduri. Pe
lângă faptul că ne întâlnim pentru a avea părtăşie
unii cu alţii la o masă, ajutăm şi la reînceperea
acestui proiect, un proiect social care este o
mână întinsă a bisericii spre cei în nevoi.
Pentru a participia la această masă trebuie să:
1. Te înscrii la standul din hol la sfârşitul programului.
2. Contirbui cu minim 20 lei, care acoperă masa
servită, iar restul vor intra în fondul pentru proiect.
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Rugaţi-vă pentru aceşti tineri!
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Sunt publicate numele celor implicaţi în Şcoala
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Duminicală în fiecare an şi pentru a-i cunoaşte,

Anun&uri

dar şi pentru oportunitatea care o avem de a ne
ruga, pe nume, pentru ei. Vă încurajăm să vă
alegeţi 1, 2, 3,… nume pentru care să vă rugaţi
regulat. Să ne rugăm şi pentru cei 10 ucenici care
şi-au exprimat dorinţa de a se pregăti pentru a
sluji în cadrul Şcolii duminicale.

• Pregătirile pentru un nou botez în apă continuă. Botezul va avea loc
în biserica noastră la sfârșitul lunii Septembrie. Dacă L-ai primit pe
Isus în inima ta ca Domn și Mântuitor, mărturisește aceasta în apa
botezului, cu bucurie și cu hotărârea de-a trăi de-acum pentru El.
Pentru aceasta lua/i legătura cu Ionel Socaciu.
• Let's do it Betania! În 28 septembrie suntem invitaţi să ne implicăm
împreună cu alte organizatii la curăţenia oraşului. Este un moment în
care ne putem pune credinţa în acţiune. Fiecare e binevenit indiferent
de vârstă. În acest mod, putem arăta celor din jur că noua ne pasă,
implicându-ne în comunitatea în care Dumnezeu ne-a pus. La ieşire
veţi găsi un stand unde vă veţi putea înscrie pentru acest proiect.

