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Cântã Domnului o cântare nouã!
Luni, 25 august

Duminică, 31 august

Citirea: Numeri 5-8

Citirea: 2 Timotei 1-2
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Liviu Buzguţa
şi Teodor Bulzan

Marţi, 26 august
Citirea: 1 Cronici 10-14
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 27 august
Citirea: Psalmii 102–104
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
şi Florin Corde

Joi, 28 august
Citirea: Proverbe 20-21

Vineri, 29 august
Citirea: Osea 8-14

Sâmbătă, 30 august
Citirea: Ioan 10-12

Azi, 24 august
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui+i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL

www.betania.ro

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

NUMERI,… NUMĂRAT!

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Florian Prodea

Ioan 10:29

Versetul sãptãmânii:

Tatăl Meu, care Mi
le-a dat, este mai
mare decât toţi; şi
nimeni nu le poate
smulge din mâna
Tatălui Meu.

Dacă ar fi să parafrazăm
cartea Eclesiastului, am spune
că fiecare lucru își are vremea
lui,... și număratul își are vremea
lui. Știm asta cu siguranță și din
experiența regelui David care a
ales să numere atunci când nu
era timpul lui Dumnezeu de
numărat. Consecințele au fost
devastatoare! Dar, desigur, citind
cartea Numeri, ne dăm seama și
de faptul că există o vreme a număratului. Dacă v-ați plictisit citind
primele capitole ale cărții Numeri sau dacă ați fost tentați să săriți
peste aceste capitole fără să le citiți sau, poate le-ați citit „în
diagonală”, vă invit să încercăm câteva răspunsuri la întrebarea: ce
putem învăța din aceste pasaje biblice?

EDITORIAL

continuare...

În primul rând învățăm că Dumnezeu este interesat de detalii în
ce ne privește, inclusiv de numele noastre.
Apoi, știm că numele ebraice au înțelesuri specifice. Dacă am
vrea să studiem mai atent și am descifra înțelesul fiecărui nume
dintre cele meționate, am descoperi lucruri interesante despre acei
oameni sau despre împrejurări. De exemplu, Iuda înseamnă laudă.
Iuda trebuia să pornească primul în marș. Lauda – la început, deci!
Mai învățăm că numărat înseamnă identificat. Adică, odată
numărat nu mai ești un anonim într-o mulțime. Ai responsabilitate. Se
știe de tine. Numărat mai înseamnă evaluat, ca în cazul lui Beltșațar.
În fine, vine vremea numărării! Deocamdată Cuvântul ne spune
să ne numărăm noi, să ne evaluăm, să ne cercetăm. Printre altele,
trebuie să ne numărăm bine zilele, să ne numărăm talanții primiți,…
să ne numărăm binecuvântările. Cred că sunt și lucruri pe care să
nu le numărăm: să nu numărăm jignirile, privirile înțepătoare, să nu
numărăm iertările acordate etc.
Dacă te uiți în urma ta, ce poți număra, totuși? Ceva ce trebuie
și va fi numărat. Foarte important să numărăm: câte suflete
câștigate pentru Cristos poți număra?
Vremea numărării vine sigur! Altcineva va număra pentru noi. Mă
rog Domnului ca atunci fiecare să audă cuvintele: Bine rob bun și
credincios. Ai fost pus peste puține lucruri (numărate!) intră în
odihna stăpânului tău!

„S ã dãm hranã
ce lui flãm ând“!

Anunţuri

T E IN VITÃM S Ã T E IM P LIC I
în proie ctul social

O m a s ã p e z i!
D O N E AZÃ 2 5 le i şi a s ig u ri tim p d e o
s ãp tãm â n ã o m a s ã c a ld ã une i pe rsoane în
ne voie . F oloseşte plicul de colectã pentru
aceste donaþii.

Sumar interesant al carþii Numeri

1. Pozi+ia în Biblie:
• a patra carte din Biblie
• a patra carte din Vechiul Testament
• a patra carte a Pentateuhului

2. Cartea Numeri acoperă aproximativ 39 de ani:
• 1:1 – 10:11 - aprox. 21 de zile
• 10:1 – 33:38 - aprox. 38 de ani
• 33–38 și până la Deuteronom 1:3 - aprox. 6 luni

3. Cartea Numeri înregistrează povestea tragică și consecin+ele
necredin+ei poporului Israel.

4. Ce putea fi o călătorie de 11 zile s-a transformat într-un chin de
40 de ani.

5. Cartea Numeri con+ine expresia „Domnul a vorbit lui Moise” de
mai mult de 80 de ori.

6. Din cauza rebeliunii de la Cades-Barnea prin acceptarea
raportului celor 10 și respingerea raportului adus de Iosua și
Caleb, genera+ia exodului nu va fi genera+ia cuceririi tării
Canaanului.
• Misiunea spionilor a durat 40 zile.

7. Aproape nimic nu mai este men+ionat legat de anii de tranzi+ie
după rebeliunea de la Cades-Barnea.

8. Cades-Barnea era situată la aprox. 240 km Nord de Muntele Sinai
și la aprox. 80 km Sud de Beer-Șeba, poarta sudică a Canaanului.
Se ne rugãm pentru tinerii bisericii atât cei care sunt în tabãrã acum cât
şi cei care n-au putut merge. Domnul sã coboare prin Duhul Sfânt şi sã-i
împuterniceascã pentru a câştiga oameni pentru El prin mãrturia rostitã
şi prin viaţa trãitã.

