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Iubeºte Casa Domnului!
Luni, 3 Martie
Citirea: Geneza 32-35
Întâlnirea surorilor, de la ora 17.

Marţi, 4 Martie
Citirea: Judecători 17-21
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 5 Martie
Citirea: Psalmii 27-29
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Joi, 6 Martie
Citirea: Iov 19-20
Timp de rugăciune, de la ora 18.

Vineri, 7 Martie
Citirea: Isaia 51-55
Închinare continuă, de la ora 18.

Sâmbătă, 8 Martie
Citirea: Matei 26-28

Duminică, 9 Martie
Citirea: 1 Corinteni 3-4
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Liviu Buzguţa
şi Teodor Bulzan

Azi, 2 Martie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Florin Corde
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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

LIMITA CREDINÞEI!
Credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea prin Cuvânt,…
(Romani 10:17)

Psalmul 28:6
Versetul sãptãmânii:

Binecuvântat să
fie Domnul, căci
ascultă glasul
rugăciunilor
mele.

Versetul de mai sus este unul
dintre cele mai citate versete din
Scriptură, fiind, de altfel, un verset
fundamental care ne îndreaptă
atenţia spre sursa credinţei
noastre.
Mulţi oameni se luptă cu lipsa
credinţei lor în Dumnezeu. Mulţi se roagă pentru mărirea credinţei. Punem prea
ușor inactivitatea și ineficienţa noastră pe seama lipsei de credinţă. Nu facem
ceea ce știm că este bine, nu câștigăm oameni pentru Cristos, nu ne rugăm,…
pentru că nu avem credinţă.

EDITORIAL,

continuare...

Lipsa credinţei sau manifestarea credinţei nu are de-a face cu cât de mic
sau cât mare este Dumnezeul nostru, ci cu modul în care noi îl vedem pe El și
așteptările pe care le avem de la El. Dumnezeu este unic, El este mare și
atotputernic. Pur și simplu. Imaginea noastră faţă de Dumnezeu se formează în
funcţie de lentilele prin care noi privim și, cu siguranţă, fiecare om își are lentilele
lui proprii. Oamenii se așteaptă ca Dumnezeu să le răspundă în felul lor la
rugăciuni, să opereze într-un anumit mod, iar când aceasta nu se întâmplă, îl
abandonează pe Dumnezeu deziluzionaţi fiind. Precum tânărul bogat. Probabil
că aștepta să fie aplaudat de Isus, Pentru că nu a fost tratat după așteptările lui,
a plecat supărat. Credinţa în Dumnezeu eșuează atunci când oamenii ţin de
înţelegerea lor limitată.
Există, deci, o limită a credinţei pentru fiecare, iar controlul acestei limite este
la om, nu la Dumnezeu. Dumnezeu este infinit, așa poate fi credinţa noastră, în
funcţie de cât de mare, cât de profund îl cunoaștem pe El. Domnul Isus spunea
ucenicilor care s-au mirat de uscarea smochinului: dacă aţi avea credinţă și voi
aţi putea face lucruri chiar mai mari, până acolo încât să mutaţi munţii,…! Vezi
cât de mare este potenţialul credinţei tale? Poţi atinge acest potenţial pe
măsura cunoașterii Lui prin Cuvânt. Orice meditaţie la Cuvântul Său, orice
verset memorat, orice Cuvânt însușit împinge mai departe limita credinţei tale.
Pe de altă parte, trebuie să știm că Dumnezeu nu are nici o obligaţie faţă de
nimeni. Nu putem avea nici o pretenţie, nu am putea formula nici o rugăciune
care să-L oblige pe Dumnezeu. El lucrează cu noi pe bază de principii. Dacă El
a spus, dacă poţi spune este scris și dacă acel Cuvânt este pentru tine, este al
tău, se va împlini, altfel, nimic în lume nu o va putea face.
În fine, este important să punem în practică credinţa pe care deja o avem.
Fiecare dintre noi are un anumit nivel al credinţei. Folosește-o, investește atâţia
talanţi câţi ai primit, atâta credinţă câtă ai. Este un alt mod de a muta limita
credinţei tale.
Un domeniu potrivit în care poţi face aceasta și trebuie s-o faci este în
câștigarea de suflete.
Pe săptămâna viitoare.

Anunţuri
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 d e l e i şi d a i d e
m â n c a re une i pe rsoane în
ne voi, tim p d e o s ãp tãm â n ã.
F olosiþi plicul de cole ctã
pe ntru ace ste donaþii.
„S ã dãm hranã ce lui flãm ând”!

ÎN T ÂLN IR ILE D E
R U G ÃC IU N E continuã în
fie care se arã de la ora 1 8 00 şi
M ie rcure a şi de la ora 6 3 0
dim ine aţa.
H aide ţi sã C ÃU TAM
ÎM P R E U N Ã FAŢ A
D O M N U LU I Ş I
C ÃLÃU ZIR E A LU I pe ntru
noul an, pe ntru bise ricã şi ce
aşte aptã E l sã face m pe ntru
oraş şi naţiune .

Întâlnirea lunarã a surorilor din biserica noastrã
va avea loc Luni, 3 martie 2014, ora 1700.
Eşti invitatã special la un timp în care sã ne zidim sufleteşte împreunã
şi sã ne încurajãm una pe cealaltã în umblarea noastrã cu Domnul,
dându-I voie sã ne schimbe din interior spre exterior.
Ş i în ace st an vã invitãm sã d o n a ţi c e i 2 % din im pozitul pe ve nit
de ja platit statului, c ãtre C e n tru l C re ş tin B e ta n ia .
H aide ţi ca şi în ace st fe l sã sprijinim proie cte le bise ricii.
F orm ularul ne ce sar îl pute ţi gãsi la intrare .

În fiecare Miercuri de la ora 1700, pastorul bisericii stã la dispoziţia oricui
are nevoie de consiliere spiritualã. De asemenea este un timp dedicat
mãrturisirii pãcatelor înţelegând porunca biblicã şi importanţa acesteia
în viaţa credinciosului.

