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Cautã faþa Domnului!
Luni, 8 septembrie

Duminică, 14 septembrie

Citirea: Numeri 13-16
Întâlnirea bărbaţilor, de la ora 19.

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

Marţi, 9 septembrie
Citirea: 1 Cronici 20-24
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 10 septembrie
Citirea: Psalmii 108–110
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
şi Florian Prodea

Joi, 11 septembrie
Citirea: Proverbe 23-24

Vineri, 12 septembrie
Citirea: Amos 1-4

Sâmbătă, 13 septembrie
Citirea: Ioan 16-18

Azi, 7 septembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Florin Corde
şi predică Marvin Goodnight

Tit 2:11

Versetul sãptãmânii:

Căci harul lui
Dumnezeu, care
aduce mântuire
pentru toţi
oamenii, a fost
arătat.
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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

PROFEŢII MICI
Suntem în perioada citirii
cărților Profeții mici, așa numiți
nu pentru că mesajul lor este
de mai puțină importanță, ci
datorită oprtivității acestor
autori în a-și transmite
mesajul. Chiar și perioada în
care ei acționează impune
urgență, nu e timp de vorbărie multă. Majoritatea operează în
preajma ducerii în robie a poporului din cauza neascultării, a robiei
sau imediat după întoarcerea din exil (Hagai, Zaharia, Maleahi).
Mesajul lor este foarte important în planul profetic al lui
Dumnezeu pentru ei și pentru noi. În fiecare din cele 12 cărți vom
întâlni câte o lecție dezvoltată în trei direcții:
• Istorică. Fiecare autor a scris pentru a răspunde unei nevoi
imediate în viața oamenilor de atunci.

EDITORIAL

Anunţuri

• Profetică. Fiecare autor ilustrează sau anunță ceva despre
viitorul poporului – judecată sau restaurare. Unele dintre
dimensiunile profetice s-au împlinit, altele își așteaptă
împlinirea, privindu-ne și pe noi.
• Practică. Păcatele de atunci ale poporului și națiunilor din jur
sunt păcatele de astăzi. Mai mult, păcatul s-a amplificat, a
luat forme diverse, unele foarte subtile. Găsim multe lecții
practice în aceste cărți, valabile pentru vremurile de azi.
Citind, deci, scrierile profeților mici, deosebiți partea istorică,
înțelegând-o, în așa fel încât acesta să ne ajute să înțelegem partea
profetică valabilă pentru ei atunci și pentru noi azi, dar, mai ales să
prindem aspectul practic al cărților profetice, învățături de care
avem nevoie și noi în aceste zile.
Lumea din jurul nostru este un creuzet în fierbere. Națiunile se
frământă, caută căi de rezolvare și nu găsesc. Marja de mișcare
este din ce în ce mai îngustă. Se va ajunge la o singură soluție
posibilă care a și fost menționată deja,… în surdină, deocamdată!
Cât de actuale sunt cărțile profetice ale Bibliei! Cât de reală,
actuală și folositoare e Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu!
Chiar merită aprofundat!
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Aplicaþii
practice din
profeþii mici

„S ã dãm hranã
ce lui flãm ând“!

continuare...

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.

Luni, 8 Septembrie de la ora 1900 - întâlnirea bãrbaţilor. Invitat va fi
pastorul Tim Lamb din SUA care ne viziteazã în aceastã sãptãmânã.
Toţi bãrbaţii din bisericã sunt aşteptaţi. Invitã-ţi şi prietenii!
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!
CITATE

Te îneci nu pentru că ai căzut în apă, ci pentru că rămâi
sub apă.

Am auzit de atâtea ori oameni plângându-se: „Ce să mă
fac cu tine?!”, dar niciodată: „Ce să mă fac cu mine?!”

Lenea nu e nimic altceva decât o obişnuinţa de a te
odihni înainte de a obosi.

Cine vrea să conducă trebuie să vorbească puţin şi să
asculte mult.

Nu te teme niciodată de umbre! Ele arată doar că există
lumină în apropiere.

