Cautã sã ai un cuget curat!
Luni, 19 Noiembrie

Duminicã, 25 Noiembrie

Citesc ºi studiez: 1 Petru 3
Întâlnirea femeilor, de la ora 18.

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Robert Pop, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan

Marþi, 20 Noiembrie
Citesc ºi studiez: 1 Petru 4
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Miercuri, 21 Noiembrie
Citesc ºi studiez: 1 Petru 5
Particip la întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Joi, 22 Noiembrie
Citesc ºi studiez: 2 Petru 1

Vineri, 23 Noiembrie
Citesc ºi studiez: 2 Petru 2
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbãtã, 24 Noiembrie
Citesc ºi studiez: 2 Petru 3

Azi, 18 Noiembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete ºi Timotei Bulzan

Fapte 24:16

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

De aceea mă silesc să am
totdeauna un cuget curat
înaintea lui Dumnezeu şi
înaintea oamenilor.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui-i.
• Proclamă Evanghelia.
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• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

Iacov şi epistola sa!
Pentru în)elegerea corectă a epistolei scrisă de apostolul Iacov
este important, printre altele, să dăm răspuns la următoarele
întrebări:
Cine a fost Iacov?
„Iacov, rob al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Hristos” (1:1a)
este modul cum se prezintă el la începutul epistolei. Au fost, însă,
mai mul)i oameni care au purtat acest nume, de altfel foarte
obișnuit în acea vreme. Ei au fost: Iacov – fiul lui Zebedei, fratele lui
Ioan, Iacov – fiul lui Alfeu – unul dintre ucenici, Iacov – tatăl lui Iuda
– ucenicul și, în fine, Iacov – fratele Domnului Isus. Acesta este și,
cel mai probabil, autorul epistolei. El ajunge pastorul bisericii din
Ierusalim, cel care conduce adunarea bisericii din Ierusalim (Fapte
15), Pavel îl numește un stâlp al bisericii.
Care sunt destinatarii epistolei?
„Cele 12 triburi ale lui Israel – dispersate” (1:1b). Iacov scrie
evreilor din diaspora, mai exact creștinilor evrei. Aceștia aveau
nevoile lor specifice: ca evrei erau respinși de neamuri, ca și
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creștini erau respinși de ceilal)i iudei. Mul)i dintre ei erau săraci și
asupri)i de cei mai boga)i.
Care a fost scopul scrierii epistolei?
Nu numai că evreii creștini aveau nevoile lor dar aveau și multe
probleme. Ei treceau prin încercări, erau ispiti)i, erau la întrecere în
privin)a ocupării unor anumite pozi)ii în biserică, în special aceea
de învă)ător, erau lumești – mul)i dintre ei. Toate aceste probleme
aveau o cauză comună, anume imaturitatea spirituală. Iacov le
scrie, deci, cu scopul de a-i îndemna la creștere spirituală.
Tema și versetul cheie: maturitatea spirituală. Iacov 1:4
Schia cării – scoate în eviden)ă caracteristicile creștinului matur:
I. El este răbdător în încercare – cap 1
A. Încercări din afară – 1:1-12
B. Ispite din interior – 1:13-27
II. El trăiește adevărul – cap 2
A. Credin)a și dragostea – 2:1-13
B. Credin)a și faptele – 2:14-26
III. El are control asupra limbii – cap 3
IV. El este împăciuitor nu unul care creează probleme – cap 4
A. Trei lupte/trei dușmani/trei aten)ionări
V. El așteaptă revenirea Domnului cu răbdare și este
rugativ în încercări – cap 5

Maxime
Isus Hristos nu este preţuit de tot până când nu este preţuit mai
mult decât tot. (Augustin)
O inimă mulţumitoare găseşte binecuvântări nenumărate chiar
în lucrurile obişnuite din fiecare zi.
Nu ne este de nici un folos să ne aşezăm jos şi să nu facem nimic, din
pricina că nu putem să facem totul cum am dori. Cu greşeli sau fără
greşeli, arătura trebuie făcută şi încă de oameni nedesăvârşiţi, căci
altfel, în anul care va veni, nu va fi ce să culegem!

Anun&uri

• Luni 19 Noiembrie de la ora 18 va avea loc întâlnirea femeilor.
Având în vedere diversitatea activită-ilor planificate, credem că
fiecare soră își va găsi locul potrivit. Dintre activită-i amintim:
părtășie, gânduri și aplica-ii din citirea zilnică a Bibliei, atelier de
crea-ie, prezentare de carte creștină și crea-ii literare. Prin urmare,
le așteptăm cu drag pe fiecare în parte.

• Lunea viitoare, în 26 Noiembrie de la ora 18 va avea loc întâlnirea
bărba&ilor. La această întâlnire cât și la cele viitoare vom discuta
diferitele aspecte ale temei: Bărbatul, în familie, în biserică, în
societate. Pune-i această zi în calendar: ești așteptat!

• Se fac înscrieri pentru un nou botez în apă care va avea loc în
biserica noastră în luna Decembrie. Cei care vor să facă acest pas să
se adreseze lui Ionel Socaciu pentru cereri și materiale.

• 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 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).
• Miercurea de la ora 18, se oferă consultan-ă juridică. To-i cei care
doresc sunt ruga-i să-și programeze în prealabil aceasta la numărul
0758-645882.

• 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.
• Cine dorește să călătorească în Israel, în luna Decembrie, să ia
legătura cu Aron Derecichei.

