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“POATE”(2)-“Poate că Domnul va lucra pentru noi”-(1 Samuel 14:6)

Dumnezeu a răspuns la acel “poate” al lui Ionatan prin “cu siguranţă”. Asta 
deoarece cauza lui a fost dreaptă, credinţa i-a fost puternică, a avut inimă să facă voia lui 
Dumnezeu, l-a glorificat Numele şi l-a binecuvântat poporul. Ca să mergi înainte cu un 
“poate” trebuie să fii sigur că motivul tău este corect, că te-ai rugat şi că ai cercetat 
Scripturile şi că ai fost dispus să ascult: sfatul evlavios. 

Un “poate” nu-ţi dă dreptul să fii încrezut sau să-l ceri lui Dumnezeu să-ţi rezolve 
agenda personală. Uneori, când dorim să se întâmple ceva, presupunem că şi Dumnezeu 
doreşte. Până în acel moment, Israelul s-a dus la război pe baza unui plan, a unei proorocii 
sau a unei strategii bine gândite. Dar uneori, oportunităţile date de Dumnezeu vin la tine “în 
zbor” şi e nevoie de credinţă şi de înţelepciune să ştii cum să răspunzi. În acele “momente de 
poate” nu poţi aştepta garanţii şi nu poţi sta liniştit, nefăcând nimic, pentru că faptele tale 
implică risc. 

Nu te poţi teme de circumstanţe, obstacole sau situaţii înfricoşătoare naturale. 
Trebuie să-l iei pe acel “poate” care ţi s-a dat şi să faci ceva cu el, căci atunci începi să-L vezi 
pe Dumnezeu cum îţi transformă acel “poate” într-o minune. Odată ce ştii că inima ta e 
dreaptă înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fii dispus să te confrunţi cu teama şi să profiţi de 
moment. 

Când acea clipă are potenţialul de a-ţi schimba viitorul, încrede-te în Dumnezeu, 
păşeşte prin credinţă şi mergi înainte. Nu lăsa ca visul tău să moară în lăuntrul tău din cauza 
riscului pe care-l implică. Cu Dumnezeu, riscul este o punte care te duce unde vrea El să 
aiungi. 

PROGRAMELE  BISERICII 
IZVORUL VIEŢII

DUMINICĂ 20 OCTOMBRIE 
- dimineaţa 09:00-12:00 – Fapte 10:34-48
- dupa-masa -18:00-20:00 – Mar. 6:30-44

MIERCURI  23 OCTOMBRIE 
-  seara- 18:00-20:00 – Psalmul 43

VINERI  25 OCTOMBRIE 
-  rugăciune -18:00-20:00 

SÂMBĂTĂ 26 OCTOMBRIE 
– seară de tineret – ora 18:00

De când îşi aduce aminte Raul , mama lui avea 
cicatrice roşii pe faţã şi pe mâini . Deşi o iubea 
, îl stânjenea sa fie vãzut cu ea în public . Nu-i 
spunea niciodatã să vinã la şcoală sau la 
bisericã împreunã cu el . Mama şi-a dat seama 
de lucrul acesta şi într-o zi , a hotãrât să 
vorbeascã cu Raul despre acest lucru .

-Raul , ţi-e ruşine de cicatricele mele , 
nu-i aşa ? l-a întrebat ea . 

Raul lasã privirea în jos şi-i spune : 
-Cred cã da , dar de ce nu mi-ai vorbit niciodatã despre ele ? 
-Credeam cã e mai bine să nu îti spun , dar se pare cã am greşit , rãspunse 

mama . Când erai copil mic , într-o zi când am vrut sa fac focul în sobã , a explodat din 
cauza combustibilului . Într-un minut toatã încãperea era în flãcãri ! Leagãnul în care 
dormeai tu era într-un colţ şi era acoperit de flãcãri ! Disperatã , am trecut prin foc , te-
am luat în braţe şi am fugit cu tine afarã din camerã . Am scãpat amandoi , dar dupã 
cum vezi , pe faţã şi pe mâini mi-au rãmas urme . 
Ochii lui Raul se umplurã de lacrim i. 

-O,mamã , n-am ştiut . Îmi pare rău şi te rog sã mã ierţi . De acum te voi iubi 
mai mult şi nu mã voi mai ruşina cu tine fiindcã ştiu că ai fost gata sã îti dai viaţa 
pentru mine . 

-Vezi , de mult timp îţi spun să primeşti mântuirea , a spus mama zâmbind . Cred 
cã înţelegi ceea ce a fãcut ISUS pentru tine pe cruce . EL ne-a vãzut sub povara 
pãcatelor noastre şi Şi-a dat seama că suntem neputincioşi ca nişte copilaşi . Aşa cã S-A 
dãruit pe sine , a suportat durerea şi suferinţa pentru ca noi să avem viaţã veşnică . 
Astãzi , trupul LUI poartã cicatrice în locul unde i-a fost înfiptã suliţa şi i-au fost bãtute 
cuiele . A suferit atât de mult DOMNUL ISUS pentru noi . Poţi înţelege tu , cât de mult a 
suferit ISUS pentru tine ? Poţi întelege cã preţul vieţii tale a fost moartea LUI? Dacã da 
, acceptã-L pe DOMNUL ISUS în viaţa şi inima ta !

 Să ne rugăm în această săptămână pentru următoarele familii din biserica noastră: 
Fam. Isac Jan  Sora Mihalache Rodica; Sora Popa Charlote; Sora Slaveti Simona; 

Fam. Striblea; Sora Bunescu Viorica.
;
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B I S E R I C A P E N T I C O S T A L A N r . 7 R E S I T A

Detalii la serile de tineret.

PARTICIPĂ ȘI TU LA CONCURSUL BIBLIC - 4 EVANGHELII!
Premii
Locul I – Tableta PC
Locul II- Telefon mobil
Locul III – Cupon valoric de cumparaturi ( 250 lei )
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Suntem aici să împlinim voia Sa, să cunoaștem, să credem, să înțelegem, să ascultăm cu 
supunere pentru a sluji cu credință la răspândirea Cuvântului și să ajutăm pe aproapele 
nostru. Ne instruim în acest loc  unde avem toate cele necesare pentru a ne pregăti dar avem 
nevoie de mai mult decât atât pentru izbândă. 

Am inceput scoala efectiv din 10 septembrie, după ce am ajuns în campus prin 
prezentarea sălilor de cursuri, a biblioteci, a dormitoarelor, sala de mese, si celelalte 
facilitați ce aparțin campusului. În prima duminică după ce am ajuns aici am participat la 
deschiderea școlii la programul de dimineață al bisericii Betel din Constanța în laudă și 
închinare și la programul de dupămasa la biserica Farul din Constanța.
 
   Aceasta din urmă a fost multă vreme locul în care s-au pregătit primele promoții de 
absolvenți CRST, aici fiind sediul școlii. Biserica s-a implicat direct în susținerea școlii si a 
studenților. În prezent biserica susține câțiva  misionari absolvenți ai CRST, care sunt pe 
câmpul de misiune extern. -  Studenti de anul I de la CRST

Din 28 septembrie am început să mergem la Mangalia, pentru o lucrare cu turcii. 
Am cunoscut câteva familii de turci care sau întors la credință de la  religia musulmană. 
Pare un lucru ușor, dar nu este chiar așa. Să renunți la a avea patru soții, la a te căsători la 
vârste  fragede, la sărbătorile și tradițiile  moștenite din generație în generație. Nu poți intra 
în mijlocul lor decât invitat de o familiile creștină pentru a putea vesti cuvântul.

Avem nevoie de tine dragă cititorule, de rugăciunea ta, de sprijinul tău material, să 
spui și altora că aici sunt un grup de oamenii care se pregătesc să meargă pe ogoarele ce sunt 
gata de recoltă, să devii un asociat, un partener, un sustinator, un prieten. 

Tot ceea ce faci, tu cel ce ești aproape de noi care trăim și ne pregatim aici este 
important și ne întărește, ne dă putere să mergem mai departe. Domnul sa te binecuvanteze.

Scrisoare de informare septembrie–Marius şi Margareta Brădean

După ce ne-am întors din Namibia, obligați de 
anumite împrejurări am rămas cu aceeași dorință 
arzătoare de a merge în continuare în misiune dar am 
conștientizat faptul că trebuie să mergi foarte bine 
echipat în misiune pentru a putea face față la toate 
încercările și pericolele cu care poți să te întâlnești pe 
câmpul de misiune. -  Biserică sub un pom în Namibia
Ne-am interesat și am aflat astfel despre Centrul 
Român de Studii Transculturale care am considerat ca 

este instituția  cea mai potrivita pentru a ne pregati pentru misiune.  Domnul ne-a pus pe 
inimă să ne implicăm în lucrarea de misiune din Namibia dar inima noastră este deschisă să 
primim orice îndemn de a pleca în orice loc din lume pentru a propovădui Evanghelia 
Împărăției Domnului Păcii. Dumnezeu a  fost alaturi de noi si  ne-a intarit in toate 
incercarile prin care am trecut.

La CRST ne bucurăm  împreună în laudă și închinare, 
la momentele de rugăciune cand ne adunam impreuna 
toti studenti fie dimineată, fie seară, la orele de curs, la 
adunarile Domnului în Agigea, Constanța, Eforie 
Nord si Sud, Techirghiol, Mangalia.    Centrul Roman 
de Studii Transculturale Agigea - Cu toți am simțit 
cercetarea și atingerea Duhului Sfant, revărsarea 
harului Domnului peste ființele noastre în mod 

deosebit când am început anul școlar dimineața la biserica Betel.-  Biserica Betel din 
ConstantaȘi dupămasa la biserica Farul unde am luat 
primul contact cu păstori și conducători de biserici 
din orașul Constanța, si alte localități din zona 
Dobrogea, din locurile unde vom avea și vom face 
proiecte de practică, cu grupuri de tineri, cu biserici 
locale, sau cu familii din comunitatea turcă. Există 
câteva centre de ingrijire pentru copii defavorizați, 
fără case sau fără părinți și care sunt la vârsta 
adolescenței și cineva trebuie să se ocupe și de ei.
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din 
Constanta

Biserica Betel din Constanta
 

Studentii de anul I de la CRST

DUMINICĂ 27 OCTOMBRIE, ORA 18:00DUMINICĂ 27 OCTOMBRIE, ORA 18:00

BOTEZ NOU TESTAMENTALBOTEZ NOU TESTAMENTAL


