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Fii credincios în lucrul Domnului!
Luni, 25 septembrie

Duminică, 1 octombrie

Citirea: Isaia 4-6, Psalmul 114

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Sorin Tămaş
şi Teodor Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului!

Marţi, 26 septembrie
Citirea: Isaia 7-9, Proverbe 24:1-5
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Daniel Filip,
Ionel Socaciu

Miercuri, 27 septembrie
Citirea: Isaia 10-12, Psalmul 115
Întâlnire de evanghelizare şi învăţătură
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Joi, 28 septembrie
Citirea: Isaia 13-15, Proverbe 24:6-8

Vineri, 29 septembrie
Citirea: Isaia 16-18, Psalmul 116
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18:45

Sâmbătă, 30 septembrie
Citirea: Isaia 19-21, Proverbe 24:9-12
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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.

În loc de editorial…

Azi, 24 septembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Închinare evreiască, Mircea Gherman
ºi Timotei Bulzan

Proverbe 24:5
Versetul sãptãmânii:

Un om înţelept
este plin de
putere, şi cel
priceput îşi
oţeleşte vlaga.

MISTERUL SPIRITUAL
AL SHOFARULUI
de Rabin Eric Tokajer

Începând
de
vineri
21
septembrie am intrat în perioada
sărbătorilor evreiești, prima dintre
S ă r b ă t oa r e a
acestea
fiind
Trâmbițelor când evreii – împreună
cu un număr de creștini – se
adună să sărbătorească această
zi sfântă. Au loc slujbe speciale și
un timp dedicat pocăinței și introspecției, însă punctul central al zilei este
atunci când se sună din shofar. Această simplă trompetă, făcută din
cornul unui animal, produce un sunet care conectează eternitatea cu
eternitatea. Sunatul tradițional din shofar de 100 de ori este atât
încântător cât și împuternicitor față de cel care îl ascultă. Acest sunet
puternic, este de o mare semnificație încât a fost poruncit de Dumnezeu
să fie auzit de copiii lui Israel. Este, însă, unul din lucrurile folosite greșit

continuare...

de către cei care se adună în mod constant, an după an, să audă sunetul
ca și când ar îndeplini o poruncă.
Pentru majoritatea acelora care se adună în cadrul unei sinagogi să
audă un shofar, scopul sunetului este acela de a marca deschiderea
ușilor pocăinței pentru perioada de timp dintre Rosh HaShana și Yom
Kippur. Aceste 10 zile sunt cunoscute sub numele de „Zile de venerare”.
Există însă un înțeles mai profund dat sunatului din shofar, el ne
amintește că pocăința nu este finalul povestirii pentru cei care îl iubesc
pe Dumnezeu.
Acest înțeles și scop al sunatului din shofar a fost pierdut într-o
oarecare măsură deoarece folosirea lui în Iudaism a devenit în decursul
anilor limitată la sunatul în ziua de Rosh Hashanah - Noul An Evreiesc și Yom Kippur - Ziua Ispășirii - (și în anumite locuri în Rosh Chodesh Noua Lună). Totuși, shofarul a fost folosit spre a proclama încoronarea
unui Rege, dar și în bătălie pentru a direcționa armatele. Aceste două
utilizări au fost pierdute și prin urmare, Rosh HaShanah a devenit un timp
doar de suferință și pocăință, deși scopul său nu a fost unul singular în
vechime.
În ziua de Rosh HaShanah, o rugăciune numită Avinu Malekinu (Tatăl
Nostru Regele Nostru) este recitată. Cu toate acestea, calitatea sa de
Rege este redusă doar la Cel care iartă pe poporul Său. El este mult mai
mult decât unul care iartă; El este Răscumpărător și Eliberator. El este
puternic în tărie și tare în luptă. Această suflare din shofar nu este doar
spre a ne chema la pocăință. Este ca să ne amintească de motivul
pentru care suntem chemați la pocăință. Este o amintire a ceea ce vine
după pocăință: victoria.
Spre a înțelege mai bine sunarea din shofar, gândiți-vă la filmele vechi
western, acele filme în care eroul este încercuit de dușman și totul pare
fără ieșire. Apoi, ușor în depărtare, se aude sunetul unei trompete. Pe
măsură ce trece timpul, sunetul se aude mai tare și odată cu el se aude
sunetul a mulți cai care vin în galop. Cu fiecare sunet de trâmbiță,
sentimentul de înfrângere este înlocuit cu speranță. Înfrângerea este
înghițită în victorie. Aceasta este, în esență, ceea ce ar trebui să facă
sunatul din shofar pentru cei care îl aud. În fiecare an în care ne întâlnim,
când realizăm că ne-am bazat pe propriile noastre puteri și abilități, am
fost înconjurați de dușmanul sufletului nostru. Dar atunci sună shofarul și
realizăm că Regele vine cu armata Sa să aducă victoria totală asupra
dușmanului nostru. În fiecare an când sunăm shofarul de Rosh
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HaShanah, ne amintim că cu fiecare an care trece, Regele vine pe calul
Său alb și se apropie tot mai mult și, într-o zi, curând, vom auzi Marele
sunet de Shofar și dușmanul va fi învins. Rosh HaShanah nu are intenția
să ne amintească de înfrângerile noastre; este spre a ne menține
veghetori față de eliberarea Sa până când aceasta are loc.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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Anunţuri

Prelucrare din Charisma News

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.

Sâmbãtã, 30 Septembrie de la ora 10 la ora 15 organizãm un Seminar pe
teme profetice cu Matt Helland, misionar Holiness din Olanda. Sunteţi
bineveniţi, iar pânã sâmbãtã sã purtãm în rugãciune aceastã lucrare.

Clasele şi învăţătorii de la Şcoala Duminicală 2017/2018

Grupiţa (3-6 ani)
Julia Ghiurău
Lorena Ghiuro

Abishai (7-9 ani)
Ştefania Drugaş
Ruth Fazecaş
Louis Pop

Jedediah (10-12 ani)
Rebeca Socaciu
Anda Popa
Alex Ghiurău

Elijah (13-14 ani)
Paul Suiugan
Ioana Bulzan
Silvia Sarca
Fibia Chichineşdi

Eliezer (15-17 ani)
Dora Chichineşdi
Mirela Ghiuro
Bianca Ghiuro
Dani Ghiuro
Gabi Paluţ

