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Le urăm “La mulţi ani!” şi multe
binecuvântări celor ce vor fi
sărbătoriţi în luna Februarie
1, Mi - Daniel Sandu
6, Lu - Irina Florea
11, Sa - Bogdan Ragalie
14, Ma - Ioan Salgau
21, Ma - Maria Chioncel
28, Ma - Magdalena Florea

”A zidi” în Biblie..

Biserica Penticostală
BETANIA
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Avraam zidea altare când I se arăta
Dumnezeu (Geneza 12:7;12:8; 13:18)
Evreii întorşi din robie au zidit
oraşul/zidurile Ierusalimului (Neemia 3:1415)
Omul înţelept zideşte casa pe o temelie
trainică (Luca 6:48)
Biserica este zidită de Domnul Isus şi
diavolul nu o poate învinge (Matei 16:18)
Dumnezeu este cel ce ne poate zidi
sufleteşte dacă rămânem în mâna Lui (Fapte
20:32)
Biserica trebuie să rămână zidită sufleteşte
în urma slujirii tale (1 Corinteni 14:12)
Noi suntem zidiţi să fim o creaţie nouă a lui
Dumnezeu (1 Petru 2:5)
Vorbele pe care le spunem trebuie să aducă
zidire, nu stricăciune (Efeseni 4:29)
Trebuie neapărat să urmărim ceea ce duce la
zidirea noastră (Romani 14:19)

Un gând pentru fiecare



“Ce este de făcut atunci fraţilor? Când vă
adunaţi laolaltă, dacă unul dintre voi are o
cântare, altul o învăţătură, altul o
descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul
o tălmacire, toate să se facă spre zidire
sufletească” (1 Corinteni 14:26)



A zidi e greu. A dărâma e simplu.

Aşadar, eşti un om care trebuie să zideşti. Ai
grijă ce zideşti şi cum faci lucrul acesta!

Sileşte-te să fii un constructor înţelept.
Împărăţia lui Dumnezeu trebuie zidită, nu
dărâmată!
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”Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu
este în interiorul vostru” (Luca 17:21)
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Str. Gheorghe Asachi Nr. 16 Sector 5, Bucureşti
Pastor: Comariţa Mărcuţ
(www.betania-bucuresti.ro)

Timp închinare:
Duminica: 9:00-12:00, 18:00-20:00
Marţi: rugăciune începând cu ora 18:00
Joi: 18:00-20:00
Vineri: rugăciune începând cu ora 18:30

Evenimente luna februarie:
7 - 10: Seri de rugaciune începând cu ora 19.00
22, Mi: Întâlnirea surorilor
26, Du: Adunare generală

Zidind Împărăţia lui Dumnezeu
din interiorul nostru

A zidi ceva este un proces care implică mai
multe lucruri:
1) voinţa celui care se hotărăşte să
zidească;
2) “materii prime” care urmează a fi
folosite în zidirea respectivă;
3) timp alocat zidirii (adică a renunţa la a
face altceva şi a mă dedica zidirii).
Conceptul “Împărăţiei” (Împărăţia lui
Dumnezeu sau Împărăţia Cerurilor) este
unul care nu a apărut peste noapte în
gândirea şi discursul Domnului Isus.
Vechiul
Testament
vorbeşte
despre
Împărăţia lui Dumnezeu din cer ca fiind una
plină de slavă (Ps.145:11-12), una care este
eternă şi nimeni şi nimic nu o poate birui
(Ps. 145:13, Daniel 4:3, 6:26).
Domnul Isus a spus că Împărăţia lui
Dumnezeu este în interiorul nostru (Luca
17:21). În conotaţia cea mai largă, aceasta
reprezintă
domnia,
conducerea
şi
suveranitatea lui Dumnezeu recunoscută în
inimile oamenilor, dar şi operativă în vieţile
lor. Este ceva divin, dumnezeiesc care este
dezvoltat de cel în care locuieşte Dumnezeu.

În acest proces al zidirii Împărăţiei ar putea fi
implicate următoarele elemente:
Voinţa noastră (1) – adică hotărârea de a începe.
Daniel în Babilon s-a hotărât să fie diferit. El a
inţeles că nu locul schimbă omul, ci omul schimba
locul (sau, într-un proverb românesc, nu locul
sfinţeste omul, ci omul sfinţeste locul).
Trebuie, în primul rând, să vrei să zideşti
Împărăţia din interiorul tău în 2017. Aspectul
voliţional al fiinţei tale trebuie implicat. Exact
cum a spus Domnul Isus: “Dacă vrea cineva să
vină după Mine…”. Avem dată de Dumnezeu
capacitatea de a alege, nu am fost creaţi ca să
acţionăm la comandă, ca nişte roboţi. Dumnezeu
se aşteaptă de la noi să ne supunem voinţa
noastră Lui şi să alegem să zidim în direcţia
aceasta.
Aşadar hotărăşte-te n 2017 sa zideşti Împărăţia
Lui din interiorul tău.
O altă componentă implicată în această zidire
este “materia primă” (2) care poate fi folosită. În
cazul nostru: Cuvântul şi Rugăciunea. Foloseşte
cu încredere aceste două resurse, nu vei da greş.
Cuvântul este revelaţia infailibilă (fără greşeală) a
lui Dumnezeu. El îţi spune cum este Dumnezeu şi
ce vrea de la tine. Îţi comunică voia Lui.

Rugăciunea este posibilitatea ce o avem să
vorbim cu Dumnezeu oricând, oriunde,
nelimitaţi de timp şi spaţiu.
Nu putem să zidim trainic ignorând aceste
două lucruri.
Aşadar, alocă anul acesta mai mult timp
Cuvântului şi rugăciunii. În felul acesta
Împărăţia se va zidi bine şi va fi o construcţie
care va rezista.
Nu în ultimul rând, într-o zidire este implicat
timpul (3). Lucrurile nu se fac peste noapte.
Construcţiile (în lumea materială) nu se fac
dupa o simplă bătaie din palme.
La fel, zidirea Împărăţiei din interiorul tău nu
se poate realiza nemanifestând interes pentru
ea, sau mulţumindu-te ca, din când în când, să
te mai gandesti şi tu la Dumnezeu.
Schimbarea ta în asemănarea cu Hristos ia
timp. Lui Moise i-au trebuit câţiva ani să
devină cum a vrut Dumnezeu (de la omul
vulcanic, care rezolva problema repede cu
pumnul, la cel mai blând om de pe pământ).
Zideşti Împărăţia din interiorul tău dedicând
timp pentru ea şi lucrând pentru Dumnezeu
(Col. 4:11).
Cu siguranţă ai lucruri importante de făcut în
2017. Dar nu uita că, mai mult decât orice,
mai important este sufletul tău. Alege să
zideşti interiorul. Alege
să faci din
Dumnezeu şi lucrurile spirituale o
prioritate. Alege să dai lui Dumnezeu din
timpul tău!

