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Încrede -te în El în orice domeniu al vieþii tale!
Luni, 2 Iulie

Duminicã, 8 Iulie

Citesc ºi studiez: 2 Samuel 5-6

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

Marþi, 3 Iulie
Citesc ºi studiez: 1 Împăraţi 3, 4:29-34
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Azi, 1 Iulie
Miercuri, 4 Iulie
Citesc ºi studiez: 1 Împăraţi 6, 8
Particip la întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
ºi Ionel Socaciu

Joi, 5 Iulie
Citesc ºi studiez: 1 Împăraţi 18:16 - 19:18

Vineri, 6 Iulie
Citesc ºi studiez: 2 Împăraţi 17

Sâmbãtã, 7 Iulie
Citesc ºi studiez: 2 Împăraţi 25

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Florin Corde

Matei 6:25

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

De aceea vă spun: nu
vă îngrijoraţi de viaţa
voastră, gândindu-vă ce
veţi mânca sau ce veţi
bea; nici de trupul
vostru, gândindu-vă cu
ce vă veţi îmbrăca.
Oare nu este viaţa mai
mult decât hrana, şi
trupul mai mult decât
îmbrăcămintea?

Str. Doina nr. 19, 410318 ORADEA, ROMÂNIA • TEL. (0359) 405.030, FAX (0259) 427.418

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

EDITORIAL,

Anul XX
Nr. 27 / 1 iulie 2012
apare sã ptãmânal

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.

CARACTER ªI UNGERE

de Teodor Bulzan

Aceasta a fost tema abordată mar(i de către fratele Lee, ea este
și un subtitlu la cartea în curs de apari(ie „Duhul Sfânt nu este de
vânzare”. Este o pledoarie pentru a pune accent pe caracter în via(a
noastră ca să ne asigurăm că vom termina bine alergarea noastră
aici pe pământ. Desigur că avem nevoie atât de ungere cât și de
caracter. Dacă ungerea o primim, caracterul ni-l formăm.
Dumnezeu vrea ca noi fiecare să terminăm bine alergarea. Este
numai harul Său dacă cineva termină bine. Este o luptă aprigă care
se dă și în care suntem fiecare dintre noi atrași. Dacă cineva este
biruitor în următoarele patru domenii în care diavolul atacă, are
toate șansele să termine bine alergarea.
Primul domeniu în care to(i sunt provoca(i și mul(i cad este cel
al mândriei – păcatul originar prin care a căzut Lucifer. Mândria
este înșelătoare în sensul că cei care o au nu-și dau seama de
aceasta. Ea capătă diferite forme, unele foarte subtile. De la
arogan(ă crasă la asumarea – doar aparent justificată – a unor
merite. Adevărul este că orice am face, oricine am fi, noi nu avem
nici un merit. Nota distinctivă a creștinului autentic este, fără nici o
excep(ie, smerenia.

EDITORIAL,

continuare...

Un al doilea domeniu în care sunt foarte mul(i care cad este cel
al imoralităii sexuale. Voia lui Dumnezeu pentru noi și porunca
Lui, deasemenea, este să fim sfin(i. Iar aceasta nu se poate negocia.
Diavolul știe aceasta și atunci încearcă toate tertipurile să-I facă pe
oameni să cadă, folosindu-se de natural lor păcătoasă.
Dacă diavolul nu reușește să distrugă caracterul cuiva cu primele
două provocări, atunci va încerca cu o metodă foarte subtilă, aceea a
înșelătoriei respectiv a orbirii faă de învăăturile și practicile
false. Din ce în ce mai mult și mai mul(i creștini sunt înșela(i în a
crede și accepta tot felul de învă(ături și practici importate, mai nou
din Africa, de la oameni care vin cu învă(ături false și a căror
caracter este dovedit a fi nepotrivit. De aceea este foarte important
să fim înrădăcina(i în Cuvânt și să acceptăm darea de socoteală.
În fine, dacă nici una din metodele de mai sus nu func(ionează,
mai există o provocare la care am putea fi supuși, aceasta fiind
renunarea. Fiecare om trece prin perioade mai grele, prin încercări,
prin pustiu. Atunci este momentul când cineva parcă î(i șoptește să
renun(i, oricum nu ai șanse, sau nu ești destul de bun, etc. Avem
nevoie de o decizie, o dedicare prin care să ne hotărîm că nu vom
renun(a, niciodată, în nici o circumstan(ă. El nu renun(ă la noi.
Fi(i smeri(i, fi(i sfin(i, rămâne(i tari în Cuvânt și … rămâne(i, fi(i
tari, nu da(i înapoi. Amin!

Anun)uri

• În fiecare Miercuri, de la ora 17, pastorul bisericii stă la dispozi)ia
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).
• Programul social O masă pe zi pentru cei în nevoi CONTINUĂ. To)i
cei care doresc să sprijine acest program sunt aștepta)i să o facă
folosind plicul pentru dona)ii. De asemenea sunt aștepta)i și cei
care doresc să se implice prin slujire practică. „Să dăm hrană celui
flămând”!

Cine-i născut în… IULIE…
LA MULŢI ANI… alături de Cristos!

Bejuşca Dorina
Berenjuc Petru
Biţiş Emilia Mirela
Bala Mirela Ioana
Blaga Dorin Călin
Bodog Gheorghe
Bogdan Jeanine
Naomi
Bologan Liana
Brăinaş Dorin Vasile
Buie Floare
Bulzan Tiberiu
Buzguţa Livia
Buzle Florentina
Buzle Rodica
Lenuţa
Ciorba Melinda
Ramona
Colţa Cosmin
Crăciun Elisabeta
Cuban Sebastian
Gabriel
Derecichei Viorel
Marius
Dobai Anamaria
Florina
Dobre Florica
Fildan Firoanda
Filimon Emanoel
Foghiş Lucia
Zamfira

Filip Maria
Gabrian Onisim
Gherle Oana Eva
Gherman Mircea
Andrei
Conea Zorina
Raluca
Ghiuro Daniel
Guiaş Maria
Guler Ovidiu Vasile
Herman Dana
Herman Mariana
Juhasz Cristina
Kis Daniela Elena
Khadka Ramona
Kovacs Ileana
Lăzău Adrian
Lăzău Mircea
Lupuţ Florian
Magda Emil
Constantin
Marc Ciprian
Marc Nicolae
Mascaş Daniel
Răzvan
Marta Lavinia
Sanda
Matiu Silvia
Mesaros Maria
Miculaiciuc Vasile
Mogiş Dumitru

Negruţiu Amalia
Ramona
Oanţ Bogdan Doru
Opat Lavinia Adela
Păltinean Alexandru
Ionuţ
Pal Olimpia Adriana
Pal Ovidiu
Păltinean Claudiu
Popa Raveica
Popovici Delia
Simona
Popoviciu Adrian
Raţ Monica
Rogojan Aurel
Roman Gabriela
Silaghi Felicia
Suiugan Beniamin
Cosmin
Suiugan Viorica
Szodoray Angela
Şilinca Mariana
Ştef Maria
Magdalena
Tămaş Eugen
Tripe Octavian Călin
Turcuş Eleonora
Vancea Ileana

Dacă sunt fraţi sau surori care nu se regăsesc în această listă, ne cerem iertare. Acest lucru se
datorează fie neactualizării de către dvs. a fişei de membru, fie este greşeala noastră pe care ne-o
asumăm şi cu respect vă cerem să ne-o sesizaţi. Mulţumim!

