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Fii credincios în lucrul Domnului!
Luni, 28 august

Duminică, 3 septembrie

Citirea: Iov 29-31, Psalmul 102

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

Marţi, 29 august
Citirea: Iov 32-34, Proverbe 22:5-9

Miercuri, 30 august
Citirea: Iov 35-37, Psalmul 103

Joi, 31 august

Azi, 27 august
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea
ºi predică Gordon van Veelen
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL
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• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

TABĂRA 2017 –
A FOST!

Citirea: Iov 38-40, Proverbe 22:10-13

Vineri, 1 septembrie
Citirea: Iov 41-42, Psalmul 103

Sâmbătă, 2 septembrie
Citirea: Filimon, Proverbe 22:14-15

Proverbe 22:5
Versetul sãptãmânii:

Spini şi curse sunt
pe calea omului
stricat: cel ce-şi
păzeşte sufletul se
depărtează de ele.

Și tabăra din anul acesta a trecut
la capitolul istorie ca toate celelalte.
Pentru mulți a fost un timp câștigat în
ceea ce privește părtășia, învățătura
și motivare spre acțiuni practice, în
special în domeniul iertării, dar nu
numai. Pentru că, nu-i așa, viața
autentică de creștin înseamnă,
SIMPLU: Iertare! De ce? SIMPLU! Ca
să ne asemănăm cu Dumnezeu.
Însă, altceva vreau să scot în evidență! Eu personal am primit
câteva confirmări în legătură cu un nou nivel la care Domnul vrea
să ne ducă pe noi ca biserică.

continuare...

În primul rând mi s-a întărit certitudinea că aceasta se va
întâmpla. Doar El ne poate duce la un alt nivel și El o va face. Nu
am și nu știu toți pașii. Știu, însă, că aceasta înseamnă revitalizarea
închinării și a vieții de rugăciune. (În ceea ce privește rugăciunea,
vom avea o noapte de rugăciune, în acest sens, pe la mijlocul lunii
septembrie!)
În al doilea rând am devenit mai conștient de lupta spirituală
care se duce având tocmai această miză. Sigur că, diavolul nu
agreează ceea ce Dumnezeu vrea să facă! Așa că și-a ascuțit
armele împotriva bisericii lucrând chiar şi prin oameni la care,
personal, nu mă așteptam. Acum sunt în faza în care mă rog
Domnului să se trezească fiecare, să înțeleagă că este vorba de o
luptă spirituală a cărei adevărată miză este mult mai mare decât
greșelile pe care unii sau alții le fac în slujire. Nu doresc să ajung în
faza în care să dau pe față detaliile acestei lupte spirituale,
demascând astfel planurile celui rău și uneltele sale.
Înțeleg că planul lui Dumnezeu cu biserica Sa este mai
important decât oricine și orice. Eu însumi pot și sunt gata să mă
dau la o parte mai degrabă decât să fiu o piedică în împlinirea
acestui plan.
Pentru că este sigur și clar: biserica este a Domnului și oricine
se pune de-a curmezișul planului lui Dumnezeu cu biserica Sa se
află într-o poziţie foarte periculoasă! Vedem această realitate
mereu în istoria bisericii Sale!
Mă rog Domnului să avem ochii deschiși. De multe ori trezire
spirituală înseamnă o asemenea trezire!
Pe săptămâna viitoare!
CITATE

Orice transformare pe care o dorim trebuie să înceapă cu
noi înşine.

Dumnezeu niciodată nu se grăbeşte, dar întotdeauna
ajunge la timp.

Câteva mărturii din tabără…
Multă camaraderie! Ne-am simţit absolut excepţional toţi împreună,
cu mic şi mare. Şi încă ceva: Domnul într-adevăr onorează pe cei ce
Îl caută.
Rebeca Socaciu

„Mari sunt lucrările Domnului şi vrednice de toată lauda, slava şi gloria
Lui!” O perioadă de har şi TRĂIRE a răspunsului Domnului la rugăciuni,
într-un cadru perfect, atât spiritual cât şi geografic. Oameni dedicaţi
100% pentru Dumnezeu. Fiţi binecuvântaţi.
Marcela Leuce

Dacă nu aş fi mers în tabără aş fi vrut să dau timpul înapoi ca să nu
pierd această tabără.
Mitru

Orice lucru El îl face frumos la vremea lui (Eclesiastul 3:11). A sosit
vremea să ne unim în această tabără binecuvântată mai presus de
diferenţele generaţionale, experimentând lucruri şi trăiri care pentru
noi ca familie vor rămâne o piatră de aducere aminte. Mulţumim
Domnului pentru dragostea şi acceptarea care a pus-o între noi.
Vrem să clădim împreună ziduri ale credinţei, o temelie care să nu se
clatine niciodată în casa noastră mult iubită - Betania.

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

Fam. Roman

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.

