Bucurã-te de Domnul,
ºi cautã prezenþa Lui!
Luni, 10 august

Duminică, 16 august

Citirea: Psalmi 79—80 ºi Romani 11:1-18

Citirea: Psalmi 94—96 ºi Romani 15:14-33
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Sorin Tămaş, Timotei
Bulzan şi Ismail şi Angela Serinken

Marţi, 11 august
Citirea: Psalmi 81—83 ºi Romani 11:19-36
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 12 august
Citirea: Psalmi 84—86 ºi Romani 12
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi, Florian
Prodea şi studiu cu Ionel Socaciu

Joi, 13 august
Citirea: Psalmi 87—88 ºi Romani 13

Vineri, 14 august
Citirea: Psalmi 89—90 ºi Romani 14

Sâmbătă, 15 august
Citirea: Psalmi 91—93 ºi Romani 15:1-13

Azi, 9 august
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Ionel Socaciu

Romani 11:16
Versetul sãptãmânii:

Iar dacă cele dintâi
roade sunt sfinte, şi
plămădeala este
sfântă; şi dacă
rădăcina este sfântă,
şi ramurile sunt
sfinte.
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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 Timotei Bulzan

SUFLAREA DIVINĂ!
Încerc să-mi imaginez
uneori
momentul
când
Dumnezeu dă suflare de viață
construcției din lut pe care
tocmai o făcuse și care în
urma suflării se transformă în
om. Ce moment extraordinar!
Nimeni n-a mai văzut așa
ceva până acum – căci numai El a fost prezent. Cred că asta s-a
întâmplat la nivel spiritual în viața multor tineri, în această tabără.
Am primit o nouă suflare spirituală. Mai exact am primit ceea ce
numai Dumnezeu poate da!
De câte ori am încercat prin puterile noastre, sau cu ajutorul…
sau alergând la diferiți oameni ca să primim ceea ce numai
Dumnezeu poate oferi? Dacă recunoaștem că ceea ce ne ține în
viață poate veni numai de la Dumnezeu de ce oare căutăm
împlinire și satisfacție în lucrurile acestei lumi?

continuare...

Parcă trecem printr-o perioadă în care „respirăm” greu. Când
parcă realitatea este tot mai dură și cercul se tot strânge în jurul
celor care Îl urmează pe Cristos în mod autentic și poate acesta
este lucrul de care avem nevoie. Avem nevoie de suflarea divină
care a produs viață. Poate sunt domenii din viața noastră care
trebuiesc aduse le viață: rugăciunea, citirea Bibliei, practicarea
disciplinelor spirituale etc., orice ar fi, avem nevoie de suflarea Lui.
Sunt vremuri în care nu ne mai permitem să ne căutăm sursa de
viață și împlinire în ceea ce oferă lumea aceasta. Sursa vieții
noastre este din afara lumii acesteia, este Dumnezeu! Mă rog ca
suflarea Lui divină să ne dea un suflu nou!

Gânduri din tabăra tinerilor…

Pentru minte tabăra a însemnat mai mult decât un loc în care am
avut parte de activități palpitante, a însemnat un loc în care m-am
putut apropia de Dumnezeu într-un mod autentic, un loc în care am
învățat că nu contează cum te privesc ceilalți atunci când te închini
Domnului, dar mai presus de toate am învățat că Domnul îți poate
vorbi într-un mod minunat chiar și când nu te aștepți.
Georgia
Așteptări depășite – două cuvinte care pentru mine descriu perfect
tabăra de anul acesta. Mi s-a amintit că în loc să primesc o condamnare
la moarte, am primit cea mai mare ofertă de dragoste. Cât de tare, nu?
Rebeca S.
Pentru minte părerea celor din jur a devenit nesemnificativă atunci
când mă închinam, astfel încât puteam să mă exprim liberă și să mă
bucur pe deplin de prezența Lui.
Eunice S.
Dumnezeu vrea să mă transforme dintr-o persoană a trecutului și a
păcatului într-o persoană a prezentului și mult mai asemănătoare
caracterului Său prin iertare și restaurare.

Doar Dumnezeu mă poate împlini și îmi poate da sens vieții
Eu am valoare în ochii lui Dumnezeu și chiar dacă mă simt invizibil
de multe ori, ceea ce contează este că sunt foarte vizibil Lui.
Dumnezeu are un plan pentru viața mea.
Dumnezeu nu mă lasă singur cu problemele mele, ba mai mult El își
dorește să le pot împărtăși cuiva de încredere care să mă ajute și
căruia să-i dau socoteală.
Am realizat că pe cât e de dificil să fii autentic în ziua de azi, pe atât
este de important.
Sefora I.
A fost un timp extraordinar de închinare în care ne-am apropiat de
Domnul și ne-am rugat pentru problemele din viața noastră. Sunt
sigur că multe păcate au fost mărturisite și iertate, iar multe vieți au
fost restaurate.
Am fost provocat să iau anumite decizii legate de felul în care îmi
petrec timpul, decizii pe care să le pun în aplicare odată întors acasă.
Cu siguranță nu sunt singurul care a fost provocat în a lua astfel de
decizii.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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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.

