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El a venit sã slujeascã. Sã ne rãscumpere!
Luni, 13 August

Duminicã, 19 August

Citesc ºi studiez: Apocalipsa 21-22

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Liviu Buzguţa
şi Tiberiu Bulzan

Marþi, 14 August
Citesc ºi studiez: Romani 1
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Miercuri, 15 August
Citesc ºi studiez: Romani 2
Particip la întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Joi, 16 August
Citesc ºi studiez: Romani 3

Vineri, 17 August
Citesc ºi studiez: Romani 4

Sâmbãtã, 18 August
Citesc ºi studiez: Romani 5

Azi, 12 August
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Timotei Bulzan

Marcu 10:45

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

Căci Fiul omului n-a
venit să I se slujească,
ci El să slujească şi să-Şi
dea viaţa răscumpărare
pentru mulţi!
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui.i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XX
Nr. 33 / 12 august 2012
apare sã ptãmânal

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

CREDINÞA - totuºi ce este, oare?!
Evrei 11:1 – Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile
nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile cari nu se văd.
Săptămâna aceasta, citind capitolul supranumit al credin)ei, m-a
provocat la meditare asupra subiectului, deși, de altfel, foarte
cunoscut sau mai precis foarte utilizat, că, de cunoscut, mai putem
vorbi. Încă din primul verset avem o defini)ie a credin)ei care,
analizată în amănunt, poate fi suficient de clarificatoare, dar care
pare a fi departe de practica din vremea noastră.
Deci, în primul rând, credin)a este o încredere neclintită.
Faptul că este încredere, înseamnă că este vorba de rela)ie, mai
exact de cunoaștere. Nu po)i avea încredere în cineva pe care nu-l
cunoști! Apoi, neclintită, presupune două aspecte: ceva care nu se
mișcă, stabilitate, statornicie, în primul rând, dar și că toate
acestea sunt manifestate în timp, adică pentru totdeauna sau
oricum, ceva de durată.
Ma departe, în lucrurile nădăjduite ne spune că credin)a are
de-a face cu ceva ce sperăm, ce nu avem, eventual ceva ce ne dorim.

EDITORIAL,

continuare...

În acest sens am putea spune că credin)a este o continuare a
speran)ei sau finalizarea speran)ei. Sperăm, credem și avem (adică
vedem în realitatea fzică) numai că acest cerc nu se închide
totdeauna!
În fine, mai e ceva ce amendează primele aspect legate de
credin)ă, anume, încredin)area. O puternică încredinţare, este
ceea ce pune lucrurile în echilibru. Cu alte cuvinte, trebuie să fim
încredin)a)i deplin de ceea ce sperăm sau de ceea ce ne dorim. Aici
intervine, din nou, rela)ia cu Dumnezeu, cunoașterea Lui și a voii
Sale privitoare la acea realitate din lumea invizibilă pe care o
vedem, o nădăjduim și care trebuie să fie făcută vizibilă în
realitatea fizică pentru că aceea este voia Domnului. Adică, nu este
suficient să ne dorim, doar, nu este suficient să vrem noi, doar,
trebuie să fie ceva mai mult, încredin)area că și Dumnezeu vrea.
Până la urmă, El poate face orice, doar este Atotputernic, dar El nu
face orice, simplu, ci face ceea ce vrea, pentru că pe lângă faptul că
este Atotputernic, este și Atotcunoscător și Atotîn)elept, iar Voin)a
Lui este sfântă și desăvârșită.
Este o evanghelie ieftină, aceea care se propagă prea mult astăzi,
anume dacă vrei ceva, crede, cere și e al tău. Cum spuneam, aceasta
e o în)elegere superifcială a Cuvântului! Lipsește de acolo
elementul esen)ial, încredinţarea. Mai mult, am putea fi puși în
situa)ia de a nu putea accepta anumite situa)ii care ne privesc pe
noi, anumite circumstan)e.
Deci, înainte de a ne manifesta credin)a, înainte de a face uz de
ea, de a flutura ca pe o batistă, este în)elept să ne punem
întrebarea: am încredin)area de la Domnul, sau este doar dorin)a
mea, am încredin)are sau doar este ceva ce nu pot să accept, nu
vreau să accept. Prima dată trebuie să căutăm încredin)area,
cunoașterea voii lui Dumnezeu, a dorin)ei Sale, a planului Său,
numai după aceea putem continua cu următorii pași în
manifestarea credin)ei.
Din Atlanta, SUA, cu dragoste (că e mai mare ca și credin)a)!

Evenimente

sp cial
e
e

Hodiºan Florin cu Boer Rahela
Todincã Marcel cu Sabãu Lidia
Silaghi Emanuel cu ªerban Cristina
Ieri, 11 August a avut loc căsătoria lui:

Bochiº Sorin cu ªinca Bianca
Azi, 12 August are loc căsătoria lui:

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familiile nou formate.

Anun#uri

• TE INVITĂM SĂ TE IMPLICI în proiectul social O masă pe zi! DONEAZĂ
25 de lei şi dai de mâncare unei persoane în nevoi, timp de o
săptămână. Folosi.i plicul de colectă pentru aceste dona.ii. „Să dăm
hrană celui flămând”!
• În luna Septembrie dorim să avem în biserica noastră un botez în apă
nou-testamental. To.i cei care nu L-au mărturisit pe Domnul Isus în
apa botezului vă încurajăm să face.i lucrul acesta și să trăi.i cu
îndrăzneală pentru El. Botezul nu aduce o via.ă fără păcat, dar o via.ă
alături de Cristos aduce biruin.ă asupra păcatului. Stai aproape de El!

• 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.

