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Întoarce -te la El! Încrede -te în El!
Luni, 16 Septembrie

Duminicã, 22 Septembrie

Citirea: 2 Împãraþi 22-23, Ezechiel 12, Luca 8

Citirea: 1 Cronici 5, Ezechiel 18, Luca 15
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Sorin Tămaº
şi Teodor Bulzan

Marþi, 17 Septembrie
Citirea: 2 Împãraþi 24-25, Ezechiel 13, Luca 9
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 18 Septembrie
Citirea: 1 Cronici 1, Ezechiel 14, Luca 10
Întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Liviu Buzguþa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Joi, 19 Septembrie
Citirea: 1 Cronici 2, Ezechiel 15, Luca 11

Vineri, 20 Septembrie
Citirea: 1 Cronici 3, Ezechiel 16, Luca 12
Închinare continuă, de la ora 18.

Sâmbãtã, 21 Septembrie
Citirea: 1 Cronici 4, Ezechiel 17, Luca 13-14

Azi, 15 Septembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Dana ºi Denisa şi Ionel Socaciu

Ezechiel 18:32
Versetul sãptãmânii:

Căci Eu nu doresc
moartea celui ce
moare, zice
Domnul Dumnezeu.
Întoarceţi-vă, dar, la
Dumnezeu şi veţi
trăi.
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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

Despre lumea în care trăim
(sau de la biserica satului la satul global)

Creștinii au obiceiul, care poate fi un defect, de a vorbi mereu
despre biserică. În general to'i se pricep la biserică, to'i știu cum ar
trebui să fie, ce nu e bine etc. De fapt noi ar trebui să vorbim despre
lume, să vedem ce se întâmplă în lume, cel pu'in atât de mult cât
vorbim despre biserică. De ce? Pentru că lumea este câmpul nostru
de misiune, pe care ar trebui să-l cunoaștem. Ori, lumea din jurul
nostru se schimbă cu o viteză ame'itoare. George Will spunea:
viitorul are darul de a sosi neanunat!
De la Potopul lui Noe lumea nu s-a mai schimbat atât de radical
ca în ultimii ani. Cum răspunde biserica acestor provocări generate
de schimbările care au loc în jurul nostru? La o schimbare, de
obicei, răspunsul ar trebui să fie tot o schimbare. Din păcate este
dovedit că biserica se schimbă cel mai greu, ea fiind cea mai
reticentă la schimbare. Aceasta și dintr-un motiv ce poate fi în'eles,
anume, frica de a schimba ceea ce nu trebuie schimbat. Când
vorbim de schimbare, aceasta e dilema și cea mai mare provocare:
a discerne ce trebuie schimbat și ce rămâne neschimbat.

EDITORIAL,

continuare...

Pentru că, întradevăr, principiile biblice sunt eterne, transculturale
și transgenera'ionale. Există, însă, mereu, lucruri, metode,
mentalită'i, filozofii de lucrare, care trebuie mereu ajustate. Este
simplist (dar, e adevărat, ușor și iresponsabil, neangajant) să vii,
astăzi, cu lozinci de genul: există muzică bună și muzică nebună,
lozinci cu care ai doar un impact (superficial și acela) de genul de a
gâdila auzul unei categorii de creștini care oricum trăiesc ca într-un
ghetou spiritual, fără a-și propune sau a se gândi măcar la cei din
jurul lor și la nevoile lor spirituale. În anii ‘90, când am început,
împreună, biserica, am adoptat multe schimbări, am plătit pre'ul
multor critici pentru aceasta. Acum se vede că schimbările au fost
cele necesare și doar dacă avem în vedere faptul că cele mai multe
biserici le-au adoptat (chiar dacă unele, din nou, doar de formă).
Acum suntem pe punctul și la momentul unor noi schimbări.
Care sunt acelea? Ce trebuie să vizeze ele? Cum putem ajunge să
răspundem nevoilor lumii în care trăim? Care sunt caracteristicile
specifice genera'iei de azi?
Sunt doar câteva întrebări din multe altele cu care să venim
înaintea lui Dumnezeu în rugăciune în această perioadă.
Doamne, dă-ne în'elepciune. Amin!

Strângere de
fonduri pentru:

În 23 septembrie reîncepe proiectul „O masă pe zi”.
În 30 septembrie organizăm o masa unde fiecare
este binevenit.
Este o masă pentru strângere de fonduri. Pe
lângă faptul că ne întâlnim pentru a avea părtăşie
unii cu alţii la o masă, ajutăm şi la reînceperea
acestui proiect, un proiect social care este o
mână întinsă a bisericii spre cei în nevoi.
Pentru a participia la această masă trebuie să:
1. Te înscrii la standul din hol la sfârşitul programului.
2. Contirbui cu minim 20 lei, care acoperă masa
servită, iar restul vor intra în fondul pentru proiect.

CITATE DESPRE CREDINĂ

Credinţa este pasărea care cântă când zorii nu au apărut
încă. (Rabindranath Tagore)

Credinţa este baza tuturor miracolelor şi misterelor care nu
pot fi analizate de legile ştiinţei. (Napoleon Hill)

Un morman de pietre încetează a fi un morman de pietre
în momentul în care un singur om, care îl contemplă, vede
în el imaginea unei catedrale. (Antoine de Saint-Exupery)

Credinţa este cheia de contact care te propulsează de pe
rampa de lansare. (Denis Waitley)

Credinţa înseamnă să crezi în unele lucruri atunci când
bunul simţ îţi spune să nu crezi. (George Seaton)

Crezi şi acţionează ca şi când ar fi imposibil să eşuezi.
(Charles F. Kettering)

Anun)uri

• Pregătirile pentru un nou botez în apă continuă. Botezul 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.
• Vineri și Sâmbătă are loc întâlnirea Consiliului Pastoral, al Comitetului
și a liderilor de departamente. Se va face o analiza a îndeplinirii
obiectivelor pe anul în curs și se va discuta strategia pentru viitor. To,i
cei viza,i vă rog să vă anun,a,i participarea la secretariatul bisericii,
ocazie cu care ve,i primi celelalte detalii de participare.
• Let's do it Betania! În 28 septembrie suntem invitaţi să ne implicăm
împreună cu alte organizatii la curăţenia oraşului. Este un moment în
care ne putem pune credinţa în acţiune. Fiecare e binevenit indiferent
de vârstă. În acest mod, putem arăta celor din jur că noua ne pasă,
implicându-ne în comunitatea în care Dumnezeu ne-a pus. La ieşire
veţi găsi un stand unde vă veţi putea înscrie pentru acest proiect.

