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Înnoieºte -þi mintea. Cautã voia Domnului!
Luni, 6 August

Duminicã, 12 August

Citesc ºi studiez: Efeseni 5:1 – 6:4

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

Marþi, 7 August
Citesc ºi studiez: 1 Tesaloniceni 4:13 – 5:11
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui.i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Azi, 5 August
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Florin Corde
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apare sã ptãmânal

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.

Aşteptare, aşteptare!

de Teodor Bulzan

Miercuri, 8 August
Citesc ºi studiez: Evrei 11
Particip la întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Joi, 9 August
Citesc ºi studiez: Iacov 1

Vineri, 10 August
Citesc ºi studiez: 1 Ioan 3:1 – 4:21

Sâmbãtã, 11 August
Citesc ºi studiez: Apocalipsa 20

Romani 12:2

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

Să nu vă potriviţi
chipului veacului
acestuia, ci să vă
prefaceţi, prin înnoirea
minţii voastre, ca să
puteţi deosebi bine
voia lui Dumnezeu: cea
bună, plăcută şi
desăvârşită.

Astăzi sunt în așteptare. Aștept să prind loc într-un avion. Două
au plecat fără mine. Poate că în al treilea! Sigur că mă întreb, de ce
această pierdere de timp. Pentru că, nu-i așa, în general percepem
așteptarea ca pe o pierdere de timp? Indiferent ce așteptăm, e
neplăcut, inutil, plictisitor și obositor. Am descoperit că, totuși, se
poate îndulci timpul așteptării. Depinde foarte mult cu ce î'i ocupi
mintea. Din moment ce î'i mu'i gândirea pe un alt registru,
așteptarea devine mai suportabilă. Aș că am început să meditez și
să mă gândesc la citirea zilnică a Bibliei. Am citit săptămâna
aceasta din Faptele apostolilor, Romani și Epistola către corinteni.
Au fost câteva momente cruciale în istoria bisericii, înregistrate
în Faptele apostolilor. După coborârea Duhului Sfânt peste biserică,
următoarele momente determinante au fost: vizita lui Petru la
Corneliu, respectiv trecerea mântuirii la neamuri, întoarcerea lui
Saul și, desigur, călătoriile misionare ale lui Pavel. Mai putem
observa diferen'a dintre biserica din Ierusalim și cea din Antiohia.
Poate și pentru că în Ierusalim erau cei mai mul'i dintre ucenici,
elitele bisericii, într-un fel, această biserică se complăcea într-un fel

EDITORIAL,

continuare...

de automul'umire, în contrast cu biserica din Antiohia care a fost
de la început o biserică misionară. Foarte important, apoi, în istoria
bisericii primare sunt scrierile Apostolului Pavel. Epistola către
romani, o epistolă cu precădere doctrinară, pune bazele în'elegerii
bisericii, a învă'ăturilor fundamentale și a practicii bisericii.
Înapoi la așteptare, aceasta are un sfârșit. Trebuie să aibă.
Domnul Isus a spus ucenicilor să aștepte, o perioadă, doar! Cu toate
acestea Ei s-au obișnuit să aștepte. E periculos să te obișnuiești cu
așteptarea. Când Dumnezeu ne așteaptă să facem ceva, să fim la un
anumit nivel, noi așteptăm! Ce așteptăm? Ce (mai) aștep'i?
Scoală-te, ridică-te, declară că așteptarea a luat sfârșit. Singura
așteptare validă e așteptarea Revenirii Domnului Isus! Dar și
aceasta se va sfârși! Multe din celelalte așteptări ale noastre trebuia
să se fi sfârșit deja! Te îndemn să meditezi și să determini care sunt
așteptările pe care Domnul î'i spune că trebuie să le termini!
Din America, așteptând… avionul!

Anun$uri

• TE INVITĂM SĂ TE IMPLICI în proiectul social O masă pe zi! DONEAZĂ
25 de lei şi dai de mâncare unei persoane în nevoi, timp de o
săptămână. Folosi.i plicul de colectă pentru aceste dona.ii. „Să dăm
hrană celui flămând”!

• În luna Septembrie dorim să avem în biserica noastră un botez în apă
nou-testamental. To.i cei care nu L-au mărturisit pe Domnul Isus în
apa botezului vă încurajăm să face.i lucrul acesta și să trăi.i cu
îndrăzneală pentru El. Botezul nu aduce o via.ă fără păcat, dar o via.ă
alături de Cristos aduce biruin.ă asupra păcatului. Stai aproape de El!

• Așteptăm încurajări, mărturii, experien.e a modului în care
Dumnezeu lucrează în via.a dvs. fie pe o foaie care să o pune.i în
coșule.ul de colectă, fie pe adresa de email: raspuns@betania.ro.
• Mul.umim celor care s-au rugat pentru tineri și pentru un timp
binecuvântat în tabără. Rugăciunile au fost ascultate! Am avut un
timp minunat în prezen.a Domnului. Vom reveni… cu mărturii.

Cine-i născut în… AUGUST…
LA MULŢI ANI… alături de Cristos!

Andor Ilie
Bala Cristian
Benea Florica
Berenjuc Maria
Bejuşca Gabriela
Cosmina
Bila Violeta
Bolojan Anca
Brândaş Liviu
Bulzan Ramona
Florica
Bulzan Carol
Buta Denisa
Covaci Mariana
Creţiu Alexandru
Culiciu Maria
Coita Emanuela
Covaci Sergiu
Cociuba Dumitru
Dărăban Camelia
Deac Angelica
Derecichei
Roxana Dana
Derecichei
Marinela
Drugaş Ioan
Durne Viorel
Erdeli Sorina
Fabian Livia

Fetea Lucian Liviu
Fetea Ioana
Madalina
Gârdan Gheorghe
Ghiurău Adrian
Ghiurău Gabriel
Ghiurău Roman
Gug Emanuel
Harn Romina
Ionela
Hodişan Florin
Cozmin
Hora Petru
Jurcuţ Flaviu
Lăcătuş Cornelia
Marinău Marieta
Mezei Mariana
Florentina
Modoc Roxana
Mogiş Nicoleta
Moldovan Zoltan
Marc (Morvai)
Matilda
Moţ Mihai
Negruţiu Maria
Pantea Ioana
Florentina
Penyacsek Andrei
Petruş Mirela

Pop Dinu Aurel
Pop Georgiana
Simuţ Mărioara
Şoroş Mihaela
Popa Dorina
Popa Florin David
Popa Maria
Pop Alina
Popa Lidia Simona
Robu Corina
Magdalena
Rogojan Florian
Şaiti Ileana
Sasca Adrian
Stuparu Marin
Andrei
Sturz Carmen
Ibolya
Szoke Istvan
Tătar Viorica
Todireanu Paula
Tonţ Florica
Trif Lucreţia
Varga Catita
Zaha Ana Adriana
Zima Iosif Remus

Dacă sunt fraţi sau surori care nu se regăsesc în această listă, ne cerem iertare. Acest lucru se
datorează fie neactualizării de către dvs. a fişei de membru, fie este greşeala noastră pe care ne-o
asumăm şi cu respect vă cerem să ne-o sesizaţi. Mulţumim!

