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Cautã faþa Domnului!
Luni, 1 septembrie

Duminică, 7 septembrie

Citirea: Numeri 9-12

Citirea: 2 Timotei 3-4
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Sorin Tămaş
şi predică Tim Lamb
Azi stăm la Masa Domnului!

Marţi, 2 septembrie
Citirea: 1 Cronici 15-19
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 3 septembrie
Citirea: Psalmii 105–107
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
şi Ionel Socaciu

Azi, 31 august
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian, Eugen Tămaş
şi predică Daniel Zălan
Mărturii din tabăra tinerilor!

Joi, 4 septembrie
Citirea: Proverbe 22

Vineri, 5 septembrie
Citirea: Ioel

Sâmbătă, 6 septembrie
Citirea: Ioan 13-15

Proverbe 22:4

Versetul sãptãmânii:

Răsplata
smereniei, a fricii
de Domnul, este
bogăţia, slava şi
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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

RESTAURARE…!
Aceasta a fost tema taberei de
tineret de anul acesta. S-a
dovedit a fi o temă inspirată,
aceasta în primul rând prin prisma
rezultatelor, mulți tineri, de fapt
marea majoritate experimentând
o restaurare autentică.
Înțeleg prin restaurare, o
reînnoire, o rededicare, o reevaluare
a motivațiilor, un timp de luare de
decizii etc. Toate acestea s-au
întâmplat în tabăra cu tinerii. Apropo de restaurare, fiecare creștin, din
când în când are nevoie de ea. Viața creștinului începe cu o
transformare totală, acea metanoia – schimbarea modului de gândire,
după care intră într-un proces de creștere și maturizare. În acest
proces avem nevoie de momente de restaurare datorită

continuare...

inconsecvenței noastre și mai ales a luptei spirituale în care intrăm
odată cu nașterea din nou.
Sigur că e de dorit ca o dată procesul început acesta să se
deruleze fără sincope. Poate că unii sau alții se vor gândi că ceea
ce a fost în tabără este ceva trecător. Unii vor spune aceasta din
invidie, alții din răutate, iar alții din ignoranță, pesimism etc.
Eu cred însă cu tărie și îi chem și pe tineri în primul rând să
creadă și să fie convinși că experiențele pe care le-a avut fiecare
dintre ei nu e ceva trecător, ci se va concretiza într-un impact care
va ține o viață. Nu vreau să spun cu aceasta că nu va mai fi nevoie
de momente de restaurare,... cum spuneam, avem mereu nevoie
de așa ceva pentru că viața noastră se desfășoară mereu la alte
cote, alți parametri.
Provocarea acestor zile, provocarea tinerilor din aceste zile este
pentru fiecare membru al bisericii, să caute o restaurare autentică
a relației cu Dumnezeu, să evalueze procesul de creștere spirituală
la care s-au angajat, să vadă unde sunt și să ia decizii.
Pentru ca restaurarea să se întâmple, e nevoie de câțiva pași:
dorință, decizie de retragere, un loc bine definit și, desigur,
rugăciune și predare în voia Domnului.
Pe săptămâna viitoare.

Evenimente speciale

CITATE

Dacă vrei să-ţi învingi o slăbiciune, nu o hrăni!

Nu poţi schimba purtarea celorlalţi, dar poţi schimba
atitudinea ta vizavi de purtarea lor.

Dragostea nu rezistă mult, când o pui să alerge. Dar la
braţ, te însoţeşte până la bătrâneţe.

Fericirea după care tânjeşti o strică pe cea pe care o ai deja.

Anunţuri

„S ã dãm hranã
ce lui flãm ând“!

EDITORIAL

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.

Azi, dupã întâlnirea de searã, învãţãtorii şi ucenicii de la Şcoala duminicalã
cu copiii sunt aşteptaţi la o scurtã întâlnire de organizare.

Vineri, 29 august a avut loc căsătoria lui:

Marc Paul cu Dana Brîndaş

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!

Guler Ovidiu cu Pure Dora

În urmãtoarele douã sãptãmâni vom fi vizitaţi de un grup de americani,
majoritatea din biserica de unde vine fr. Ronnie, pentru a ajuta la
proiectul de construcţie al bisericii din Inand. Sã ne rugãm pentru
protecţia Domnului în tot acest timp şi sã mulţumim Domnului pentru
aceşti fraţi şi ajutorul şi implicarea lor în lucrarea din Romania.

Sâmbătă, 30 august a avut loc căsătoria lui:

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familiile nou formate.

