Fii onest!
Luni, 12 Noiembrie

Duminicã, 18 Noiembrie

Citesc ºi studiez: Iacov 2
Întâlnirea liderilor de grupe, de la ora 18.

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

Marþi, 13 Noiembrie
Citesc ºi studiez: Iacov 3
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Miercuri, 14 Noiembrie
Citesc ºi studiez: Iacov 4
Particip la întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Joi, 15 Noiembrie
Citesc ºi studiez: Iacov 5

Vineri, 16 Noiembrie
Citesc ºi studiez: 1 Petru 1
Întâlnirea adolescenţilor, de la ora 18.

Sâmbãtã, 17 Noiembrie
Citesc ºi studiez: 1 Petru 2
Întâlnirea familiilor, de la ora 17.

Azi, 11 Noiembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian ºi Florian Prodea

Leviticul 19:11

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui1i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XX
Nr. 46 / 11 noiembrie 2012
apare sã ptãmânal

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

Pavel îi scrie şi lui Tit
Tit era un credincios grec (Gal. 2:3), întors la Cristos prin
lucrarea lui Pavel (1:4). Cunoaștem pu+in despre trecutul lui, el nu
este men+ionat nici în Faptele apostolilor. L-a ajutat pe Pavel în
strângerea ajutoarelor (2 Cor. 2:1-9; 7:8-12; 12:18); l-a întâlnit pe
Pavel la Troia unde i-a prezentat un raport cu situa+ia bisericii din
Corint (2 Cor. 2:12-13; 7:5-16). Tit era ajutorul lui Pavel în Corint,
în Creta, unde îl lasă până va reuși să-i trimită acolo pe Arteme și
pe Tihic (Tit 3:12). În timpul celei de-a doua întemni+ări a lui Pavel,
Tit a fost la Roma de unde a călătorit în Dalma+ia. Evaluarea pe care
i-o face Pavel lui Tit se află în 2 Cor. 8:23.
Pavel, îl lasă, deci, pe Tit la Creta pentru a organiza biserica, a
pune prezbiteri și a-i învă+a. Probabil că nu i-a fost ușor lui Tit să
facă toate acestea, așa că, Pavel îi scrie o scrisoare de încurajare și
învă+are. Se pare că biserica din Creta suferea din două motive:
iudaizatorii vizitatori care amestecau harul cu legea și creștinii
ignoran+i care abuzau de harul lui Dumnezeu ca și cum li s-ar
cuveni. Ca urmare, Pavel îi scrie epistola pentru:

EDITORIAL,

continuare...

(1) a-i reaminti de lucrarea pe care trebuie s-o facă, aceea de a
organiza biserica și de a pune prezbiteri.
(2) a-i aten+iona cu privire la învă+ătorii falși.
(3) a-i încuraja cum să păstorească diferitele grupe de oameni
din biserică.
(4) a sublinia adevăratul în+eles al harului în via+a creștinului.
(5) a-i explica cum să procedeze cu oamenii care creează
probleme în biserică.
O posibilă schi+ă a căr+ii este următoarea:
I.

Salutări personale (1:1-4)

II.

Organizarea bisericii (1:5-16)
A.
Calificările pentru prezbiteri (1:5-9)
B.
Caracteristicile învă+ătorilor falși (1:10-16)

III. Obliga+iile creștinului (2 – 3:11)
A.
Cei în vârstă (2:1-3)
B.
Femeile tinere și în vârstă (2:4-8)
C.
Angaja+ii (2:9-15)
D.
Cetă+enii (3:1-11)
IV. Sfaturi de încheiere (3:12-15)

Mărturie primită la: raspuns@betania.ro
Motivul pentru a o scrie, a venit dintr-o
frică sfântă, atunci când am fost „atinsă” de
cuvintele: „… această foaie este mărturie la
ceea ce NU am făcut.” Mul1umesc
Domnului, pentru îndelunga răbdare prin
Isus Hristos, pe care o are fa1ă de mine și
pentru oamenii pe care îi am în jurul meu,
spre zidirea și corectarea mea, a bisericii
Sale. Domnul să le răsplătească credincioșia
și disponibilitatea împlinirii voii planului Său.
În fiecare clipă Dumnezeu ne vorbeşte,
noi trebuie să fim atenţi - sensibili la modul
cum o face. În fiecare clipă Dumnezeu ne

protejează, noi trebuie să fim mulţumitori.
În fiecare clipă Isus mijloceşte la Tatăl
pentru fiecare fiu, noi trebuie să fim tot mai
asemenea Lui. De multe ori suntem prea
programaţi de-a face „bine” şi nu mai este
loc de altceva, dar am înţeles – destul la
oameni, nimic la Dumnezeu – fără călăuzire,
intervenţie divină. Ştiu, totul se învaţă, este
un proces, DACĂ VREI.
Încă de la început, de când am fost
deschisă Harului Său, am spus cel mai
important DA din via1a mea, mă uimește cu
dragostea Sa. Recunosc, cel mai greu a fost

Anun%uri

• Luni 12 Noiembrie de la ora 18 va avea loc o întâlnire a liderilor de
grupe mici din biserică. Sunte1i aștepta1i cu to1ii, cât și cei care doresc să
intre într-un grup mic.

• Sâmbătă, 17 Noiembrie de la ora 17 va avea loc întâlnirea familiilor din
biserică. Tema întâlnirii va fi „1+1=1 – Unitatea casniciei”. Invita1i vor fi
Adi și Cristina Tănase din Cluj. Pentru ca părtășia să fie completă invităm
fiecare familie să aducă câte ceva pentru masa de dragoste cu care vom
încheia întâlnirea. Sunte1i aștepta1i.
• Încep înscrierile 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.
Folosi1i plicul de colectă pentru aceste dona1ii. „Să dăm hrană celui
flămând”!

• În fiecare Miercuri, de la ora 17, pastorul bisericii stă la dispozi1ia 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).

• Cine dorește să călătorească în Israel, în luna Decembrie, să ia legătura
cu Aron Derecichei.
de lucrat în dreptul persoanei mele, apoi a
celor din jurul meu, dar merg mai departe
prin credin1ă, căci tot ceea ce Are mai bun…
urmează. Am o direc1ie și-un sop: via1a
veșnică a mea și a celor care Dumnezeu
dorește să-I aduc,nu prin putere, nici prin
tărie, ci prin Duhul Său, în Împără1ia Sa. Din
citirea zilnică a Noului Testament, pe care o
parcurgem împreună cu biserica, în 1
Tesaloniceni descoperim felul cum trebuie
să DĂM şi să PĂSTRĂM, dragostea şi
Evanghelia lui Dumnezeu, până la venirea
Fiului Său, iar în 2 Tesaloniceni 3:5 avem

ceva suplimentar de înfăptuit: „… răbdarea
lui Hristos!”
Suntem în săptămâna mulţumirii. Nu
înţeleg de ce, din interiorul meu nu poate
exploda, aşa cum simt dealtfel, mulţumirea
mea pentru Dumnezeu. Cuvintele sunt
nonsens.
Vă mulţumesc, în Numele Domnului
Isus, pentru această biserică – familie
lărgită, în care sunt acceptată, crescută,
învăţată, eu şi familia mea, şi nu numai atât,
suntem binecuvântaţi. TOTDEAUNA VOI
LĂUDA PE DOMNUL. AMIN!
Mărturie primită de la Marcela Iancio

