Umbl ã în luminã!
Luni, 26 Noiembrie

Duminicã, 2 Decembrie

Citesc ºi studiez: 1 Ioan 1
Întâlnirea bărbaţilor, de la ora 18.

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!

Marþi, 27 Noiembrie
Citesc ºi studiez: 1 Ioan 2
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Azi, 25 Noiembrie
Miercuri, 28 Noiembrie
Citesc ºi studiez: 1 Ioan 3

Joi, 29 Noiembrie
Citesc ºi studiez: 1 Ioan 4

Vineri, 30 Noiembrie
Citesc ºi studiez: 1 Ioan 5
Rugăciune pentru TREZIRE, de la ora 18.

Sâmbãtã, 1 Decembrie
Citesc ºi studiez: 2 Ioan

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Robert Pop ºi Ionel Socaciu

1 Ioan 1:7

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

Dar dacă umblăm în
lumină, după cum El
însuşi este în lumină,
avem părtăşie unii cu
alţii; şi sângele lui Isus
Hristos, Fiul Lui, ne
curăţă de orice păcat.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui0i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XX
Nr. 48 / 25 noiembrie 2012
apare sã ptãmânal

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

Petru – din cenuºă la slavă!
Orice om care are o întâlnire personală cu Cristos trebuie să
parcurgă distan(a uriașă dintre starea precară în care se găsește și
starea de slavă, caracteristică celor înfia(i, moștenitori – copiilor lui
Dumnezeu. Nici Petru nu face excep(ie de la această normă, cum nu
a făcut nici Pavel și nimeni dintre cei care s-au întâlnit personal cu
Mântuitorul. Petru este transformat din omul slab, laș, fricos, fără
pregătire, în omul curajos, ferm, cel care scrie creștinilor răspândi(i
în Imperiul Roman pregătindu-i de suferin(ele prigonirilor care
aveau să urmeze, el însuși, în final suferind moarte de martir.
Petru scrie din Roma, Babilonul timpului respectiv, ajuns acolo
prin anii 62, după eliberarea lui Pavel din prima lui încarcerare.
Tema primei epistole este: harul lui Dumnezeu și sperana care
nu moare. El știe mai bine ca oricine că doar prin har și doar harul
lui Dumnezeu ne (ine chiar și atunci când trecem prin suferin(ă. De
aceea, con(inutul primei epistole este clădit în jurul a trei realită(i
care trebuie să caracterizeze și via(a noastră:
I. Harul lui Dumnezeu și mântuirea noastră – 1:1 – 2:10
II. Harul lui Dumnezeu și supunerea – 2:11 – 3:12
III.Harul lui Dumnezeu și suferin(a – 3:13 – 5:11

EDITORIAL,

continuare...

În cea de-a doua epistolă, tema este cunoașterea spirituală. E
vorba de fapt de cunoașterea lui Cristos, iar aceasta este un dar.
Cunoașterea aceasta trebuie să crească, spune el pentru că ea este
fundamentul și cheia în a-i cunoaște pe invă(ătorii falși și a ne feri de
ei. Pentru a crește în cunoașterea lui Cristos, Petru enumeră câteva
virtu(i de caracter care trebuie să fie dinamice în via(a noastră:
De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi
cu credinţa voastră fapta;
cu fapta, cunoştinţa;
cu cunoştinţa, înfrînarea;
cu înfrânarea, răbdarea;
cu răbdarea, evlavia;
cu evlavia, dragostea de fraţi;
cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.
Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă
vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte
deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar
cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închişi,
şi a uitat că a fost curăţit de vechile lui păcate.

Anun*uri

• Luni, 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. 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. Folosi0i
plicul de colectă pentru aceste dona0ii. „Să dăm hrană celui flămând”!

• În fiecare Miercuri, de la ora 17, pastorul bisericii stă la dispozi0ia 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).

Gânduri ale tinerilor din citirea zilnică

Verset/Pasaj
Iacov 2:1-9
Iacov 2:9
Iacov 4:8
1 Petru 3:3-4
1 Petru 3:18
1 Petru 5:5
1 Petru 5:5-6
Evrei 2:11-18
2 Petru 1:10

Spicuiri…

În fa0a lui Dumnezeu to0i suntem egali și chiar dacă cineva
a păcătuit, nu avem dreptul să îl judecăm, acest drept îl
are doar Dumnezeu, care, ne va judeca pe to0i într-o zi.
Dacă judeca0i superficial oamenii, dacă ave0i în vedere
doar lucrurile de suprafa0ă, face0i un păcat!

Cât de dureros trebuie să fie pentru El, care are inima
întregă pentru fiecare dintre noi, să primească bucă0i din
inimile noastre!

Cred că ar trebui să fim mult mai atenţi, să ne concentrăm
la omul nostru interior, la faptul că trebuie să se vadă
blândeţea în comportamentul nostru de fiecare zi.
Câtă vreme Îl iubim pe Dumnezeu, vom căuta să fim tot mai
mult ca El, învă0ând să-i privim pe oameni prin ochii Lui.

Uneori uităm ce ne cere Dumnezeu: o via0ă care să fie
împodobită cu smerenie.

Scopul tău pe pământ este să trăiești pentru El și cu El. Să
trăim în sfin0enie și în/cu smerenie.

Să avem privirile a0intite la Cristos, fratele nostru, care
este legătura cu Tatăl din ceruri, care s-a dat pe Sine
tocmai pentru a fi Mijlocitor.
Doamne, firea mea nu vrea, nu simte să Te slujească, te
rog ajută-mă să mă ridic din nou, să Te iubesc.

Au contribuit: Andrei, Dana, Dodi, Anca, Naomi, George, Delia, Sorin

• Miercurea de la ora 18, se oferă consultan0ă juridică. To0i cei care doresc
sunt ruga0i să-și programeze în prealabil aceasta la numărul 0758-645882.

• Așteptăm încurajări, mărturii, experien0e a modului în care Dumnezeu
lucrează în via0a dvs. fie pe o foaie care să o pune0i în coșule0ul de colectă,
fie pe adresa de email: raspuns@betania.ro.

