www.betania.ro

Implicã-te! Osteneºte -te pentru Domnul!
Luni, 16 Iulie

Duminicã, 22 Iulie

Citesc ºi studiez: Daniel 6

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

Marþi, 17 Iulie
Citesc ºi studiez: Iona 1-4
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Azi, 15 Iulie
Miercuri, 18 Iulie
Citesc ºi studiez: Matei 1:18 – 2:23, Luca 2
Particip la întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Joi, 19 Iulie
Citesc ºi studiez: Matei 5-7
Întâlnirea liderilor de departamente,
de la ora 19.

Vineri, 20 Iulie
Citesc ºi studiez: Matei 8-9

Sâmbãtã, 21 Iulie
Citesc ºi studiez: Matei 13, 18
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui-i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XX
Nr. 29 / 15 iulie 2012
apare sã ptãmânal

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

Pentru o vreme ca aceasta!

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Ionel Socaciu

1 Corinteni 15:58

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

De aceea, preaiubiţii
mei fraţi, fiţi tari,
neclintiţi, sporiţi
totdeauna în lucrul
Domnului, căci ştiţi că
osteneala voastră în
Domnul nu este
zadarnică.

Unul din secretele trăirii unei vie.i de succes, a unei vie.i de
biruin.ă și împlinite este în.elegerea vremurilor pe care le trăim și
a ceea ce suntem chema.i să facem în aceste vremuri.
Ștefan afirmă despre Daniel, în Faptele apostolilor, că a fost omul
care a slujit genera.iei sale; Estera, din citirea zilnică a Bibliei din
săptămâna aceasta, aflăm că a fost femeia care a acceptat
provocarea făcută de Mardoheu și a în.eles că ajunsese
împărăteasă doar pentru vremurile respective, adică pentru
salvarea propriului popor de la nimicire.
În dreptul fiecăruia dintre noi se poate spune: „ai fost născut(ă)
pentru niște vremuri ca acestea.” Este un adevăr fundamental pe
care trebuie să-l în.elegem. Este o revela.ie pe care trebuie s-o
acceptăm, la care trebuie să ajungem. În jurul nostru sunt oameni
care merg spre nimicire! Sunt oameni a căror salvare depinde noi.
Cum vom ajunge la ei? Ai fost născut pentru niște vremuri ca
acestea! Estera a în.eles și a ac.ionat. Chiar dacă a riscat, inclusiv
via.a ei, dar a ac.ionat. Estera, pentru a-și împlini scopul – salvarea
poporului, a trebuit să meargă la împărat. S-a dus la împărat
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continuare...

nechemată fiind! Astăzi noi avem privilegiul că putem merge la
Împăratul nostru în orice moment.
Indiferent cine ești, cum te numești, în ce familie te-ai născut, în
ce loc sau în ce împrejurări, TU AI FOST NĂSCUT PENTRU O
VREME CA ACEASTA! Nu este nimic accidental în această privin.ă.
Pe de o parte, vremurile în care trăim sunt tulburi, pe de altă parte,
ele, cu atât mai mult sunt pline de oportunită.i. Ai fost născut(ă)
pentru o vreme ca aceasta!
Decide, intră la ÎMPĂRATUL împăra.ilor și DOMNUL domnilor, El
te așteaptă, vezi care este treaba de făcut care te așteaptă doar pe
tine. Vei ieși de la Împăratul energizat și hotărât, dar mai ales
abilitat și înzestrat pentru a-.i împlini scopul vie.ii tale pentru o
vreme ca aceasta! Pentru că, simplu, AI FOST NĂSCUT PENTRU O
VREME CA ACEASTA!
Pe săptămâna viitoare.

Ce a însemnat conferinţa tinerilor din Europa…

Timpul petrecut la Euroquest a fost unul deosebit. Închinarea la
adresa lui Dumnezeu nu -ine cont de limbă sau na-iune. To-i ne-am
unit într-un singur gând și l-am lăudat pe Dumnezeu fără nici o
re-inere. E interesant cum oamenii pot fi foarte diferi-i, deoarece
provin din medii diferite, însă problemele sunt aceleași în ceea ce
privește via-a de creștin.
Sunt foarte recunoscător pentru oamenii pe care i-am cunoscut și
timpul petrecut cu ei și cred că Dumnezeu ne-a echipat să putem să ne
întoarcem în locurile natale și să facem ceva diferit. Schimbarea începe
întâi în interiorul meu și abia apoi poate avea loc și în jurul meu. Dar
asta înseamnă că trebuie să fiu dispus să mă schimb, poate chiar să
sacrific lucruri pe care nu am fost dispus să le sacrific până acum.
Odată început acest proces, Dumnezeu are mână liberă să lucreze!
Sebi B.

Anun&uri

• În fiecare Miercuri, de la ora 17, pastorul bisericii stă la dispozi-ia celor
care au nevoie de consiliere și mărturisirea păcatelor. Biblia spune:
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte
păcatele și să ne curăească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).
• Programul social O masă pe zi pentru cei în nevoi CONTINUĂ. To-i cei
care doresc să sprijine acest program sunt aștepta-i să o facă folosind
plicul pentru dona-ii. De asemenea sunt aștepta-i și cei care doresc
să se implice prin slujire practică. „Să dăm hrană celui flămând”!

Tabăra tinerilor - 30 Iulie - 4 August 2012

Ești așteptat să vii în tabăra cu tinerii care se va desfășura în acest an
la Campusul Dorkas din Debrecen. O loca-ie extraordinară, un mediu
prielnic și un timp potrivit pentru a face o alegere pentru Isus Cristos.
Nu mai amâna! Înscrie-te chiar azi la Ioana Mascaș!
Pe scurt…
• Costul taberei: 400 lei din care tu plăteşti DOAR 250 lei
• Ești considerat înscris când ai plătit taxa de înscriere de 50 lei.
• Termenul de înscriere este 22 Iulie, dată până la care plăteşti 250
lei, după 22 Iulie plăteşti 300 lei.

Evenimente

sp cial
e
e

Buzguþa George cu Duma Dana
Ieri, 14 Iulie a avut loc căsătoria lui:

Derecichei Flaviu cu Derecichei Roxy
Azi, 15 Iulie are loc căsătoria lui:

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familiile nou formate.

