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Luni, 3 Iunie

Duminicã, 9 Iunie

Citirea: Iosua 20-21, Isaia 26-27, Evrei 10

Citirea: Judecãtori 6, Isaia 33, Iacov 3-4
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Gavril Bulzan
şi Florian Prodea

EDITORIAL,

Azi, 2 Iunie

IGNORĂ-L!

Marþi, 4 Iunie
Citirea: Iosua 22, Isaia 28, Evrei 11
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 5 Iunie
Citirea: Iosua 23-24, Isaia 29, Evrei 12
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Dana şi Denisa şi Florin Corde

Joi, 6 Iunie
Citirea: Judecãtori 1, Isaia 30, Evrei 13

Vineri, 7 Iunie
Citirea: Judecãtori 2-3, Isaia 31, Iacov 1
Întâlnire fete / băieţi, dela ora 18.

Sâmbãtã, 8 Iunie
Citirea: Judecãtori 4-5, Isaia 32, Iacov 2

Evrei 10:23

Versetul sãptãmânii:

Să ţinem fără
şovăire la
mărturisirea
nădejdii noastre,
căci credincios este
Cel ce a făcut
făgăduinţa.

IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui,i.
• Proclamă Evanghelia.

Anul XXI
Nr. 22 / 2 iunie 2013
apare sã ptãmânal

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

Apostolul Pavel ne spune destul de lămurit, în special în
ultimele sale epistole, că în zilele de pe urmă vor apărea o avalanșă
de duhuri înșelătoare care vor lucra inclusiv prin oameni, unii din
biserici, cu scopul de a-i amăgi pe cât se poate de mul,i. Faptul că
trăim zilele de pe urmă este din ce în ce mai evident.
Care ar trebui să fie atitudinea noastră în fa,a acestor
situa,ii, cum ar trebui să răspundem acestor atacuri demonice?
Există trei moduri posibile în care de altfel se și răspunde
acestor provocări. Două dintre acestea sunt greșite.
În primul rând, cei mai înfrân,i oameni sunt aceia care dau
ascultare șoaptelor celui rău crezându-le. Dacă un gând subtil
se strecoară în mintea ta și-,i spune: „Tu nu te rogi, nu citești
Biblia, nu mărturisești altora așa cum ar trebui,… cum crezi că
Dumnezeu te mai poate iubi?” Aceasta e o minciună sfruntată a
diavolului pentru că dragostea lui Dumnezeu este una
necondiionată. Dar dacă te apleci asupra șoaptei celui rău,

EDITORIAL,

continuare...

vei începe să-i dai dreptate, î,i vei vedea toate eșecurile și vei
ajunge repede la concluzia că nu mai ești bun de nimic. Te vei
sim,i ca și cum ai bate pasul pe loc. Cum spuneam, acești
oameni sunt total înfrân,i, sunt victime ale trecutului lor
pentru simplu motiv că au crezut o minciună a diavolului. Și
câ,i creștini, astăzi nu sunt paraliza,i de această minciună a lui!
Al doilea răspuns este la fel de neproductiv. Încerci să
vociferezi cu ei, intri într-un fel de ceartă cu ei: „Eu nu sunt
stupid,… eu sunt un creștin victorios…!” Ești mândru că tu nu
crezi ce spun ei, dar ei încă î,i mai controlează via,a, planurile,
cariera,… ei î,i fac agenda zilnică! Ești ca și cum ai sta în
mijlocul drumului cu arma, trăgând împotriva lor, dar fără a
înainta! Apostolul Iacov în epistola lui are un cuvând bun
pentru acești creștini!
În fine, cea de-a treia atitudine: noi nu trebuie să credem
duhurile rele și nici nu trebuie să dialogăm cu ele. Dezastrul
omului a început în grădină în momentul când a început să
dialogheze cu satan! În schimb, trebuie să-l IGNORĂM și să
alegem adevărul!
Ești echipat cu armura lui Dumnezeu, ei nu se pot atinge de
noi numai dacă lăsăm armura jos. Ridică scutul împotriva
oricăror săge,i de ispitire, acuzare sau înșelare care sunt
trimise împotriva ta, încinge-te cu adevărul și mergi înainte! Fă
orice gând al tău rob ascultării de Cristos! Modul de a învinge
minciuna celui rău este alegând adevărul. (Așa că, desigur,
trebuie să citim Biblia, să ne rugăm și să mărturisim altora!
Când eșuăm în a o face și cel rău ne acuză, să-l ignorăm, iar
dacă eșuăm și Domnul ne mustră, să ne îndreptăm.)
Doamne, ajută-ne ca în fa,a minciunilor pe care cel rău ni le
aruncă în fa,ă în fiecare zi, să alegem adevărul! Amin!

CITATE…

Un lucru pe care trebuie să-l înveţe încă multe persoane
este că, mergând pe o cale rea, nu poţi ajunge la o
destinaţie bună.

Copiii ne răstălmăcesc foarte rar. De cele mai multe ori
ei nu fac altceva decât să repete cuvânt cu cuvânt
vorbele pe care n-ar fi trebuit să li le spunem.

Dacă toţi copiii ar creşte conform cu precocitatea din
părerile părinţilor, lumea ar fi plină de genii.

Cea mai sigură metoda de a le pregăti copiilor o viaţă
grea este aceea de a le îngădui o copilărie prea uşoara
şi lipsită de griji.

Mărimea fricii noastre dovedeşte micimea credinţei
noastre.

Copiii au mai multă nevoie de un model de urmat decât
de critici.

Poţi da fără iubire, dar nu poţi iubi fără dăruire.

Anun%uri

• 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”!
• Suntem interesa%i și ne pasă de cei care trec prin situa%ii dificile:
suferin,ă fizică sau emo,ională, diferite nevoi... Vă rugăm, dacă
sunte,i dvs. sau cunoaște,i astfel de persoane, să ne comunica,i
acest lucru fie personal (la unul dintre păstori), la telefonul
bisericii 0359-405030 sau pe email betaniaoradea@gmail.com.

