Laudã-I credincioºia!
Luni, 15 august

Duminică, 21 august

Citirea: Estera 8-10

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Florin Cutilea, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan

Marţi, 16 august
Citirea: Tit, Psalmul 97

Miercuri, 17 august
Citirea: Iov 1-4

Joi, 18 august

Azi, 14 august
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan ºi Timotei Bulzan

Citirea: Iov 5-7, Psalmul 98

Psalmul 97:11

Versetul sãptãmânii:

Vineri, 19 august
Citirea: Iov 8-11

Sâmbătă, 20 august
Citirea: Iov 12-14, Psalmul 99

Lumina este
semănată pentru
cel neprihănit,
şi bucuria,
pentru cei cu
inima curată.
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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

ŞAH – MAT!
Mi-am închipuit cartea Esterei
ca pe o partidă de șah. Unul
dintre oponenți este cunoscut. El
este Haman, reprezentantul
diavolului. Celălalt rămâne în
umbră. Nu face de cunoscut, nu
se afirmă, rămâne în spatele
scenei. Înțelegem că acest
„jucător” este Dumnezeu. Fac totuși o precizare: nu vreau
nicidecum să afirm că Dumnezeu nu are altceva de făcut decât
să joace șah sau table cu diavolul. Categoric, nu! Este vorba
doar de această carte a Esterei, unică în Biblie unde numele lui
Dumnezeu nu este pomenit, este doar evident. De ce totuși
această imagine? Pentru că Haman este cel care se încumetă
să-i dea șah lui Dumnezeu obținând acel decret din partea

EDITORIAL

continuare...

împăratului care viza distrugerea totală a lui Israel. Nimeni, însă,
nu-i poate da șah lui Dumnezeu, cu atât mai mult, nimeni nu-L
poate surprinde cu mat! Se străduiește Haman – face câteva
mutări numai cu imaginea aceea în minte că unul din copiii lui
Dumnezeu să I se închine lui. Vă aduceți aminte că asta a vrut
diavolul și de la Domnul Isus în pustie! Aceasta vrea să câștige
el și azi de la noi: închinarea! Atenție, mereu aceasta e miza! Deci
după câteva mutări, aparent și omenește inteligente, Haman
obține decretul. Numai că, Dumnezeu pregătise cu mult înainte
de aceasta, mutarea mat. Cum? Prin promovarea ca regină a
Esterei, sau chiar și prin neascultarea lui Vasti, prin ceea ce face
Mardoheu când descoperă complotul împotriva împăratului,
toate acestea în așa mod încât, atunci când Haman se crede
învingător, atunci vine, în mod surprinzător MAT! Aceasta
însemnând că pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru
Mardoheu va fi spânzurat chiar el.
Trăim într-o lume în care omul – făcând jocul diavolului,
încearcă să-i dea șah lui Dumnezeu fără să se gândească la
faptul că nimeni nu-i poate da șah lui Dumnezeu fără ca el însuși
să fie făcut MAT! Atenție, nu jucați șah cu Dumnezeu! Veți pierde,
cu siguranță!
Pe săptămâna viitoare!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

Anunţuri

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.

TABĂRA BETANIA 2016
Ceea ce contează în ochii Domnului este să fii credincios în lucrul încredin/at, să fii
ascultător și supus Lui, iar El va face restul. Stai aproape de El și totul va fi bine!
Tibi B.

Un număr mai mic de participan/i nu a însemnat un număr mai mic de binecuvântări,
ba dimpotrivă am avut armonie, voioșie și timp de închinare diferit. Un foc mai mic
de tabără nu a însemnat mai pu/ine cântări, ci dimpotrivă! Versuri pe care le
credeam uitate în praful vremii au răsunat în noapte în ciuda /ân/arilor – da, ei au
fost mul/i, dar Dumnezeu a fost deplin credincios, și a revărsat harul Său luându-ne
de unde eram. El nu ne-a numărat. Doar și-a întins bratul și a ridicat.
Crina C.

Tabăra a fost pentru mine un punct de plecare, un loc în care am învă/at să fac
alegerile potrivite și mai mult decât atât, să am întotdeauna credin/ă în Dumnezeu
și în ceea ce vrea El să aleg pentru via/a mea. De asemenea, am în/eles că
Dumnezeu are o chemare pentru fiecare și chiar dacă ni se pare uneori că nu se
întâmplă nimic în via/a noastră (acum), de fapt, Dumnezeu lucrează la timpul
potrivit. Tot ceea ce trebuie să fac este să am încredere în El
Abi D.

Tabăra pentru mine a fost un timp în care mi-am deschis inima și urechile și am
ascultat care este chemarea mea din partea lui Dumnezeu. Mi-am dat seama că via/a
trebuie să fie pusă în ordine și că timpul alături de Domnul, în cămăru/ă, trebuie să
fie aprofundat și pe primul loc. Pe lângă hrana sufletească pe care am primit-o, am
avut parte de relaxare și distrac/ie alături de oameni minuna/i, construind împreună,
umăr la umăr, o unitate mai strânsă prin acceptare și iubire.
Julia G.

Eu una nu am venit cu așteptări uriașe în tabăra de anul acesta, în compara/ie cu
așteptările de anul trecut. Dar bineîn/eles că Dumnezeu nu se oprește din a ne
uimi și a-și arăta slava în absolut orice moment. Am experimentat lucruri noi,
lucruri care nici nu mă gândeam că se vor întâmpla, am legat și întărit prietenii, am
luat multe decizii referitoare la via/a mea, iar Tibi s-a asigurat că plecăm și cu
motiva/ia necesară ca aceste decizii să rămână :)
Emima C.
Dumnezeu m-a surprins şi m-a copleşit. Aşteptările mi-au fost cu mult întrecute de
El, Cel care a ştiut să pregătească inimi şi să inspire gânduri. Am plâns privind la
adâncimea ameţitoare a dragostei Lui, am rămas fără cuvinte în faţa controlului
Său asupra fiecărui minut. De dimineaţa până seara, de luni până sâmbătă, în
mesaje şi în părtăşie, în discuţii şi în rugăciune, Dumnezeu a construit o minune de
tabără, Şi-a arătat slava, m-a fericit. El merită nesfârşită laudă.
Dora C.

