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Fii sare acolo unde eºti!
Luni, 12 August

Duminicã, 18 August

Citirea: 1 Împãraþi 7, Ieremia 33, Marcu 7

Citirea: 1 Împãraþi 13, Ieremia 39, Marcu 13
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Tiberiu Bulzan

Marþi, 13 August
Citirea: 1 Împãraþi 8, Ieremia 34, Marcu 8
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 14 August
Citirea: 1 Împãraþi 9, Ieremia 35, Marcu 9
Întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Azi, 11 August
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Florian Prodea

Marcu 9:50

Versetul sãptãmânii:

Joi, 15 August
Citirea: 1 Împãraþi 10, Ieremia 36, Marcu 10

Vineri, 16 August
Citirea: 1 Împãraþi 11, Ieremia 37, Marcu 11

Sâmbãtã, 17 August
Citirea: 1 Împ. 12, Ieremia 38, Marcu 12

Sarea este bună; dar
dacă sarea îşi pierde
puterea de a săra, cu
ce îi veţi da înapoi
puterea aceasta? Să
aveţi sare în voi
înşivă şi să trăiţi în
pace unii cu alţii.
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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.

Transformă eşecul

de Ioan Szasz

în BIRUINĂ

To3i trebuie să trecem pe lângă „Ai”.
Mai devreme sau mai târziu, to3i trebuie să ne confruntăm
lucrurile mici și neînsemnate din via3ă, dar care produc eșecuri
neașteptate; aceasta cu atât mai mult, cu cât avem palmaresul
unor biruin3e mari asupra… Ierihonului.
Deseori ne culcăm pe laurii victoriilor trecute, neștiind că
fiecare luptă are finalul ei, uneori imprevizibil. Este o mare
greșeală să ne vedem biruitori înainte de vreme, la fel cum este
o mare greșeală să ne credem înfrân3i înainte de bătălie.
Iosua purta gustul marilor biruin3e. Încă îi răsunau în minte
sunetele trompetelor din jurul zidurilor Ierihonului, de aceea
nu-și făcea mari probleme în ceea ce privește Ai-ul, această
mică și neînsemnată cetate.
Aceasta a fost eroarea lui Iosua… NICI O LUPTĂ NU ESTE
CÂȘTIGATĂ ÎNAINTE DE BĂTĂLIE!!!!!!!!

EDITORIAL,

continuare...

Iosua a făcut câteva greșeli, foarte frecvente în creștinismul
contemporan.
• Prima greșeală: A IGNORAT PUTEREA DUȘMANULUI.
Chiar dacă o ispită, o circumstan3ă neprielnică, pare
prea neînsemnată pentru experien3a noastră
spirituală, nu înseamnă că am și biruit-o. De fapt, la fel
de importante sunt biruin3ele mici, ca și cele mari.
Iosua nu a putut continua drumul înspre Canaan, până
când nu a răpus cetatea Ai.
• A doua greșeală: NU I-A MOBILIZAT PE TOI. Este
greșeala suficien3ei, a încrederii în for3ele proprii. De
fapt, Iosua L-a scos pe Dumnezeu din ecua3ia luptei.
Aveau deja suficientă experien3ă…
• A treia greșeală: NU AU VEGHEAT UNII ASUPRA
CELORLALI. Ceva se schimbase în Acan, nu mai era
transparent, își 3inea cortul departe de privirea fra3ilor
săi; avea ceva de ascuns. Probabil că s-a rupt de
comunitate, de părtășie, de închinare.
În ciuda eșecului, Domnul le-a oferit șansa de a ac3iona sub
amprenta călăuzirii divine. Așa s-a transformat eșecul în
biruin3ă.
ASCULTA DE GLASUL DOMNULUI ȘI VEI BIRUI!
p.s.: Astăzi (n.red. vineri) am fost împreună cu familia Szasz să vedem
cascada Niagara. I-am cerut să facă și „mila a doua” și să scrie un editorial.
Le mulumesc atât pentru neuitata călătorie la Niagara cât și lui Ioancsi
pentru editorial. Cât despre Niagara, ea nu e o minune a naturii, ci o
minune a lui Dumnezeu dată nouă oamenilor ca și pe această cale să-L
putem cunoaște pe Creator!
Salutări din Canada!

CITATE…

Păzeşte-te a doua zi după un succes!

Nu judeca niciodată acţiunile cuiva, până nu-i cunoşti
adevăratele motive!

Cea mai bună laudă pe care o putem aduce adevărului
este să-l trăim!

Anun%uri

• Încep pregătirile pentru un nou botez în apă care va avea loc în
biserica noastră la sfârșitul lunii Septembrie. Dacă L-ai primit pe Isus
în inima ta ca Domn și Mântuitor, mărturisește aceasta în apa
botezului, cu bucurie și cu hotărârea de-a trăi de-acum pentru El.
Pentru aceasta lua-i legătura cu Ionel Socaciu.

• 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”!

Evenimente speciale
Andrei Covaci cu Lãcrimioara Neculai
Vineri, 9 August a avut loc căsătoria lui:

Eugen Tãmaº cu Anca Bolojan
Ieri, 10 August a avut loc căsătoria lui:

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familiile nou formate.

