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Rãmâi focalizat pe El… ca sã nu cazi de oboseal ã!
Luni, 23 Iulie

Duminicã, 29 Iulie

Citesc ºi studiez: Luca 11:1-13

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

Marþi, 24 Iulie
Citesc ºi studiez: Ioan 11:1-44
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Azi, 22 Iulie
Miercuri, 25 Iulie
Citesc ºi studiez: Ioan 18, 19
Particip la întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Joi, 26 Iulie
Citesc ºi studiez: Ioan 20, 21

Vineri, 27 Iulie
Citesc ºi studiez: Fapte 2:1-47

Sâmbãtã, 28 Iulie
Citesc ºi studiez: 1 Samuel 17:1-58
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui,i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,
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apare sã ptãmânal

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.

Particula lui Dumnezeu

de Teodor Bulzan

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Timotei Bulzan

Evrei 12:3

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

Uitaţi-vă, dar, cu luare
aminte la Cel ce a
suferit din partea
păcătoşilor o
împotrivire aşa de
mare faţă de Sine,
pentru ca nu cumva să
vă pierdeţi inima şi să
cădeţi de oboseală în
sufletele voastre.

În urmă cu câteva zile a apărut știrea cum că, la 4 Iulie, după
zeci de ani de cercetări, oamenii de știin)ă au descoperit, în
sfârșit, ceea ce ei denumeau „particula lui Dumnezeu” – bosonul
Higgs. A fost de la început, din grădina Edenului, calea pe care
omul a ales-o, aceea a cunoașterii. Iar această cunoaștere se
desfășoară în cele două direc)ii – cea a macrocosmosului și cea
a microcosmosului. Ambele domenii de cunoaștere sunt
fascinante și fără limite. Descoperirea „particulei lui
Dumnezeu” reprezintă ultimul pas făcut în cunoașterea
microcosmosului. Să ne gândim doar: de la moleculă – la atom
– la nucleu și electroni – la protoni și neutron – iată-ne că
vorbim despre particule mai mici și decât acestea, 5 fiind deja
descoperite, iar bosonul Higgs ar fi a șasea. De ce este așa de
importantă această particulă și de ce este ea supranumită
„particula lui Dumnezeu”?
Oamenii de știin)ă spun că această particulă ar da greutate,
masă, oricărei substan)e. Este important acest fapt pentru că

EDITORIAL,

continuare...

fără greutate, nu ar fi materie, nu ar fi corpuri cerești, nu ar fi
gravita)ie etc. Iată de unde importan)a acestei particule și iată
de ce este ea numită „particula lui Dumnezeu”. Pe de altă parte
se știe că fotonii – particule fără masă, circulă cu viteza luminii,
iar, tot fizicienii au descoperit că orice circulă cu viteza luminii
nu are trecut, prezent sau viitor. Sunt toate împreună!
De ce scriu eu despre toate acestea? Nu vi se pare că din ce în
ce mai mult, oamenii se apropie pe calea descoperirilor
știin)ifice, a transpira)iei proprii la un nivel la care al)i oameni
au ajuns pe cale revelată? Biblia ne descoperă că Dumnezeu
este factorul, dacă se poate spune așa, care dă greutate tuturor
lucrurilor, fenomenelor. Iată că, în sfârșit și oamenii au
descoperit, nu numai că e nevoie de așa ceva, ci chiar că există
așa ceva! Ori, aceasta este extraordinar. Sau, tot Biblia ne spune
că pentru Dumnezeu nu există trecut, prezent și viitor și, în
sfârșit, oamenii au descoperit că acest fapt este posibil. Există,
descoperit de ei, particule care circulă cu viteza luminii, stare în
care trecutul, prezentul și viitorul se contopesc! Mai este ceva
ce trebuie spus, anume că ei au declarat că, totuși,
probabilitatea ca „particula lui Dumnezeu” să fi fost descoperită
este de 99,999%! Foarte interesant. Poate în acel procent infim
de 0,001 stă explica)ia și motiva)ia de a continua să caute.
Și mai e ceva, pentru copiii lui Dumnezeu care au ales să
trăiască prin credin)ă și nu prin vedere, deși aici e un paradox,
ei recunosc că de la moleculă în jos, de fapt nu au văzut și nu se
poate vedea nimic, deci pentru copii lui Dumnezeu creșterea
gradului de cunoaștere la acest nivel este o dovadă și un semn
al apropierii momentului când Dumnezeu va trage cortina, iar
cei care au ales să-l cunoască pe Dumnezeu, îl vor cunoaște pe
deplin pe când cei care au ales cunoașterea prin eforturi proprii
se vor întâlni cu adevărul în)eleptului din proverb: „totul este o
deșertăciune și goană după vânt”! Pe săptămâna viitoare!

Anun)uri

• Săptămâna viitoare vom fi vizitaţi de misionarii noştri din Turcia. Ei ne
vizitează, aşa cum o fac în fiecare an, dar şi în contextul actual din
Turcia în care a început „mişcarea apelor” din punct de vedere
spiritual. Să ne rugăm pentru ei, pentru Turcia şi să cerem călăuzirea
Domnului legat de modul cum fiecare suntem chemaţi să ne implicăm
în lucrarea pe care Domnul o face în Turcia.

• În fiecare Miercuri, de la ora 17, pastorul bisericii stă la dispozi,ia
celor care au nevoie de consiliere și mărturisirea păcatelor. Biblia
spune: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să
ne ierte păcatele și să ne curăească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).
• Programul social O masă pe zi pentru cei în nevoi CONTINUĂ. To,i cei
care doresc să sprijine acest program sunt aștepta,i să o facă folosind
plicul pentru dona,ii. De asemenea sunt aștepta,i și cei care doresc
să se implice prin slujire practică. „Să dăm hrană celui flămând”!

• Așteptăm încurajări, mărturii, experien,e a modului în care
Dumnezeu lucrează în via,a dvs. fie pe o foaie care să o pune,i în
coșule,ul de colectă, fie pe adresa de email: raspuns@betania.ro.

Tabăra tinerilor - 30 Iulie - 4 August 2012

Ești așteptat să vii în tabăra cu tinerii care se va desfășura în acest an
la Campusul Dorkas din Debrecen. O loca,ie extraordinară, un mediu
prielnic și un timp potrivit pentru a face o alegere pentru Isus Cristos.
Nu mai amâna! Înscrie-te chiar azi la Ioana Mascaș!

Pe scurt…
• Costul taberei: 400 lei din care tu plăteşti DOAR 250 lei
• Ești considerat înscris când ai plătit taxa de înscriere de 50 lei.
• Azi, 22 Iulie este ultima zi de înscrieri până la care plăteşti
doar 250 lei, după ziua de azi plăteşti 300 lei.

VĂ MULŢUMIM pentru răspunsul dvs. la strângerea de fonduri
pentru tabăra tinerilor. Vă mai aşteptăm şi în aceste
2 duminici rămase până la tabără, să ne sprijiniţi în acest
proiect. Domnul să vă binecuvinteze!

