Umbl ã prin credinþã!
Luni, 3 Decembrie

Duminicã, 9 Decembrie

Citesc ºi studiez: 3 Ioan

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

Marþi, 4 Decembrie
Citesc ºi studiez: Iuda
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Azi, 2 Decembrie
Miercuri, 5 Decembrie
Citesc ºi studiez: Apocalipsa 1
Particip la întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Joi, 6 Decembrie
Citesc ºi studiez: Apocalipsa 2

Vineri, 7 Decembrie
Citesc ºi studiez: Apocalipsa 3
Întâlnire fete / băieţi, de la ora 18.

Sâmbãtã, 8 Decembrie
Citesc ºi studiez: Apocalipsa 4-5

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian ºi Florin Corde

Evrei 11:6

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

Şi, fără credinţă, este cu
neputinţă să fim plăcuţi
Lui! Căci cine se apropie
de Dumnezeu trebuie să
creadă că El este şi că
răsplăteşte pe cei ce-L
caută.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui-i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XX
Nr. 49 / 2 decembrie 2012
apare sã ptãmânal

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

Ioan ºi scrierile sale!
Duhul lui Dumnezeu L-a folosit pe apostolul Ioan în a ne da cinci
căr(i în Noul Testament: Evanghelia după Ioan, cele trei epistole și
Apocalipsa.
Aceste cinci căr(i se complementează, dându-ne o imagine
întreagă a vie(ii creștine.

Evanghelia

Epistolele

Apocalipsa

Accentul pe mântuire Accentul pe sfin(ire

Accentul pe
glorificare

Istorie (trecut)

Experien(ă
(prezent)

Speran(ă (viitor)

Cristos a murit
pentru noi

Cristos trăiește în
noi

Cristos vine pentru
noi

Cuvântul a fost făcut
Trup

Cuvântul făcut real
în noi

Cuvântul biruitor

EDITORIAL,

continuare...

Revenind la prima epistolă, ea este construită în jurul repeti(iei
a trei teme principale:
• lumină vs. întunerec,
• dragoste vs. ură,
• adevăr vs. eroare
În aceste zile când mul(i creștini cred că au părtășie cu
Dumnezeu dar nu au, când muli oameni religioși cred că sunt copii,
înfia(i, dar nu sunt, este important să aplicăm în via(a noastră
testele prezentate de Ioan în prima sa epistolă.
În ce privește scopul, Ioan men(ionează cinci motive pentru acre
a scris epistola:
A. Ca să avem părtășie (1:3).
„Părtășia” este tema cheie a primelor două capitole. Ea are
de-a face cu comuniunea noastră cu Cristos. Aceasta e
schimbătoare pe când înfierea rămâne aceeași.
B. Ca să putem avea bucurie (1:4)
Bucuria este rezultatul părtășiei apropiate cu Cristos.
C. Ca să nu păcătuim (2:1-2)
Suntem învă(a(i cum să avem victorie asupra păcatului și cum
să primim iertare când păcătuim.
D. Ca să putem birui falsul (2:26)
Ioan se confrunta cu învă(ături false așa cum ne confruntăm
și noi astăzi cu învă(ători falși.
E. Ca să putem avea sigurană (5:13)
Dacă în Evanghelie, Ioan ne înva(ă cum să fim mântui(i, aici el
ne spune cum putem rămâne siguri de mântuirea noastră.
Iată o posibilă schi(ă a căr(ii:
I. Testele părtășiei: Dumnezeu e lumină (1:5 – 2:29)
A. Testul ascultării (1:5 – 2:6)
B. Testul dragostei (2:7-17)
C. Testul adevărului (2:18-29)
II. Testele înfierii: Dumnezeu este dragoste (3–5)
A. Testul ascultării (3:1-24)
B. Testul dragostei (4:1-21)
C. Testul adevărului (5:1-21)

Se apropie cu paşi repezi Seara colindelor care va
avea loc în biserica noastră în 14 Decembrie.
Haideţi să folosim acest prilej pentru a
ne invita prietenii la biserică. Dar înainte
de toate, haideţi să ne rugăm pentru acest
eveniment, pentru ca oamenii, auzind
Vestea Bună a naşterii Mântuitorului să fie
atinși în inimi şi vie,i să fie transformate.

Anun,uri

Cristos s-a nãscut!
Ce bucurie!

• Se mai 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.

