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Haideþi sã-L înãlþãm pe ISUS!
Luni, 20 August

Duminicã, 26 August

Citesc ºi studiez: Romani 6

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

Marþi, 21 August
Citesc ºi studiez: Romani 7
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Miercuri, 22 August
Citesc ºi studiez: Romani 8
Particip la întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Joi, 23 August
Citesc ºi studiez: Romani 9

Vineri, 24 August
Citesc ºi studiez: Romani 10

Sâmbãtã, 25 August
Citesc ºi studiez: Romani 11
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui.i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Azi, 19 August
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete, Tiberiu Bulzan
şi predică Dorel Toma

2 Corinteni 4:5

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

Căci noi nu ne
propovăduim pe noi
înşine, ci pe Domnul
Hristos Isus. Noi
suntem robii voştri,
pentru Isus.

Anul XX
Nr. 34 / 19 august 2012
apare sã ptãmânal

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Ioan Szasz

Privind în urmă
Au trecut mai bine de șase ani de când am scris ultimul
editorial pentru dumneavoastră. Nu-mi este ușor să găsesc
cuvintele potrivite pentru a vă transmite un mesaj de încurajare,
dar cele trei zile petrecute cu pastorul dumneavoastră, Teo, m-a
provocat la o privire obiectivă asupra slujirii noastre.
Oamenii se judecă între ei după rezultate. Ne punem în cântar,
ne măsurăm și ne catalogăm după ceea ce izbește, după ceea ce
este palpabil: bani, bunuri, medalii etc. Ceea ce ne scapă deseori
sunt lucrurile pe care nu se pot cântări, dar care sunt de cea mai
mare importan&ã:
• este dificil să cântărești rela&iile pe care cineva le zidește
– și acestea rămân;
• este imposibil să măsori dragostea cuiva – și aceasta
dăinuiește veșnic;
• este greu să evaluezi faptele cuiva, făcute în ascuns – și
acestea vor fi răsplătite;

EDITORIAL,

continuare...

Putem distinge trei categorii de oameni în ceea ce privește
responsabilitatea de a zidi ceva, de a lăsa ceva în urmă.
Prima categorie este formată din oameni care nu sunt
interesai să zidească. Aceștia lasă via&a să treacă pe lângă ei;
singura lor preocupare este să numere zi după zi, în care au
„fentat” via&a. Aceștia se vor uita în spate și nu vor vedea nimic
sau vor vedea, cu regret, o via&ă irosită, pierdută printre
nimicuri. Tot din această categorie fac parte cei care își conduc
via&a după circumstan&e, fără să le creeze niciodată. Aceștia sunt
oameni fără ini&iativă, lamenta&i, resemna&i și lași, putred de
leneși, dar, în același timp, foarte critici fa&ă de al&ii. Aceștia
zidesc ceva: scandal.
A doua categorie de oameni sunt cei care zidesc după cum îi
taie capul. Nu au un plan, nu se orientează după reguli, nu
conteaza dacă altul suferă în urma zidirii lui. Transpiră, se plâng
că-s epuiza&i, strică noaptea ce zidesc ziua, o mai zidesc și pe
„Ana” în zidul lor, nenorocindu-și astfel familia și pe cei din jur,
dar ei zidesc. Când este evaluată, zidirea lor seamănă cu un
morman de dărâmături, de praf și cenușă. Problema acestor
oameni este preten&ia că zidirea lor să fie considerată
monument. În general, acești oameni, în loc să lase o moștenire,
lasă o datorie.
A treia categorie, sunt cei care ridică edificii care trec peste
timp. Regulile după care acești oameni zidesc trec dincolo de
capacită&ile noastre imediate de evaluare și sunt inspirate din
planul pe care Dumnezeu l-a inten&ionat. „Materialele” sunt la fel
de rezistente și vor dăinui criticilor, bârfelor, atacurilor de tot
felul. Urmașii se vor minuna de aceste zidiri, care, de cele mai
multe ori, schimbă genera&ii, locuri, grupuri de oameni.
Oricum zidim ceva, chiar dacă nu suntem interesa&i să o
facem. Caracterul nostru se va multiplica în genera&ia care
urmează, iar scopurile vor fi continuate.
Avem o șansă să zidim corect… să nu o ratăm!

Beneficiile răbdării

Biblia conţine multe istorisiri despre oameni care au aşteptat
ani, chiar decade, ca promisiunea Domnului pentru ei să se
împlinescă. Ceea ce învăţăm din răbdarea lui Avraam, Iosif, David
sau Pavel (şi alţii) este că aceasta aduce răsplătiri eterne.
Să ne uităm la cel mai memorabil monarh al Israelului. David
era alesul Domnului, uns de Samuel, dar şi-a petrecut mulţi ani
fugind de furia lui Saul. Deşi a avut 2 oportunităţi de răzbunare,
David a rezistat tentaţiei. El a ales timpul lui Dumnezeu pentru că
nu a vrut să-l dezonoreze pe Dumnezeu ucigându-l pe unsul Lui.
David a lăsat o mărturie extraordinară despre credincioşia lui
Dumnezeu, El a aşteptat pe Domnul şi ca rezultat a primit
favoarea şi binecuvântarea Tatălui. Pentru că toţi cei care au
răbdare până ce Domnul acţionează se vor bucura de favoarea
Lui.
David nu a primit binecuvântări pentru că a fost mai special;
el a fost onorat între oameni pentru că el L-a onorat mai întâi şi
mai presus de orice pe Domnul Domnilor.

Anun%uri

devoţional scris de Charles F. Stanley

• 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.

