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Urmeazã-L pe EL! Ia-þi crucea în fiecare zi!
Luni, 9 Iulie

Duminicã, 15 Iulie

Citesc ºi studiez: Ezra 1, 6

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Teodor Bulzan

Marþi, 10 Iulie
Citesc ºi studiez: Neemia 2, 6
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Miercuri, 11 Iulie
Citesc ºi studiez: Estera 3:1–4:17; 7:1-10
Particip la întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Joi, 12 Iulie
Citesc ºi studiez: Iov 1:1–2:10; 42:1-17

Vineri, 13 Iulie
Citesc ºi studiez: Psalmul 23, 51

Sâmbãtã, 14 Iulie
Citesc ºi studiez: Isaia 52:13–53:12
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui)i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Azi, 8 Iulie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Tiberiu Bulzan

Luca 9:23

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

Apoi a zis tuturor:
„Dacă voieşte cineva să
vină după Mine, să se
lepede de sine, să-şi ia
crucea în fiecare zi şi să
Mă urmeze.

Anul XX
Nr. 28 / 8 iulie 2012
apare sã ptãmânal

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

Lucruri corecte
făcute în mod incorect!

de Teodor Bulzan

Citind întâmplarea cu Uza, la prima vedere pare a fi total
nedrept ce vedem că se întâmplă. Un om care vrea să ajute, să pună
mâna când vede o nevoie, un om disponibil, CE creștin model!
David se decide să aducă Chivotul la Ierusalim, îl pun într-un car
nou tras de boi, este bucurie, muzică, veselie care la un moment dat
se termină brusc pentru că unul dintre oamenii care conduceau
carul – Uza, cade mort la pământ. Ce făcuse? La un moment dat
carul era să se răstoarne, iar Uza întinde mână să apuce Chivotul
pentru a nu cădea. O inten+ie bună, desigur! Și totuși urmările sunt
neașteptat de grave și triste. Unii ar putea să-L acuze chiar pe
Dumnezeu. De ce a trebuit să moară Uza? De ce o pedeapsă așa de
severă? Ce a făcut Uza atât de grav? A vrut doar să facă un bine!
Inten+iile lui au fost bune și oneste.
Problema era că numai levi+ii aveau voie să poarte Chivotul și nu
oricum, ci pe umeri. Familiaritatea se pare să fi fost o altă problemă
acolo. Se știe că familiaritatea aduce ignoran+ă.

EDITORIAL,

continuare...

Când Dumnezeu spune ceva sau cum să faci ceva, nu mai există
o altă alternativă. Dumnezeu i-a spus lui Noe CUM să construiască
barca și Noe a trebuit să asculte. Dacă Noe ar fi făcut un lucru bun
într-un mod nepotrivit s-ar fi înecat to+i.
Nu suntem excepta+i de la respectarea acestui principiu nici
astăzi:
• Predicarea adevărului este un lucru potrivit, dar care
trebuie făcută în dragoste.
• Dărnicia este deasemena un lucru potrivit, dar Biblia ne
spune să dăm cu bucurie.
• Ridicare mâinilor în închinare este potrivită, dar Biblia
spune să ridicăm mâini curate.
• A crede, a fi botezat, a sluji, a te implica sunt doar câteva
din multe alte lucruri potrivite, care trebuiesc făcute,
dar este foarte important cum le facem.
Și mai e ceva, nu oricine poate face chiar orice. Fiecare trebuie să
facă doar lucrurile pe care suntem chema+i să le facem, lucurile
pentru care suntem trimiși.
Face+i lucrurile corecte, potrivite, lucurile pentru care ave+i
trimitere, dar, face+i-le corect și în mod potrivit.
Pe săptămâna viitoare!

Tabăra tinerilor - 30 Iulie - 4 August 2012

Ești așteptat să vii în tabăra cu tinerii care se va desfășura în acest
an la Campusul Dorkas din Debrecen. O loca,ie extraordinară, un
mediu prielnic și un timp potrivit pentru a face o alegere pentru
Isus Cristos. Nu mai amâna! Înscrie-te chiar azi la Ioana Mascaș!

Pe scurt…
• Costul taberei: 400 lei din care tu plăteşti DOAR 250 lei
• Ești considerat înscris când ai plătit taxa de înscriere de 50 lei.
• Termenul de înscriere este 22 Iulie, dată până la care plăteşti
250 lei, după 22 Iulie plăteşti 300 lei.

Ce a însemnat conferinţa tinerilor din Europa…

Euroquest a fost o experien,ă nemaipomenită! A fost un loc al
întâlnirii cu Dumnezeu, un loc unde am putut să mă apropii și
mai mult de El. A fost un loc extraordinar unde am întâlnit
oameni extraordinari plini de pasiune pentru Dumnezeu.

A fost plăcut să văd așa multe na,ionalită,i împreună și chiar
dacă suntem așa de diferi,i ca și oameni, avem așa multe în
comun și ceea ce ne-a unit a fost dragostea lui Dumnezeu.
Mi-a plăcut mult ideea de unitate în diversitate. A fost o
încurajare să văd că nu ne luptăm singuri, ci că sunt și al,ii care
trec prin aceleși probleme și se confruntă cu același situa,ii.

M-am sim,it binecuvântată să pot să iau parte la o asemenea
experien,ă minunată alături de fra,ii noștrii din Europa! Abia
aștept următoarea conferin,ă!
Ioana M.

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”!

• Așteptăm încurajări, mărturii, experien)e a modului în care
Dumnezeu lucrează în via)a dvs. fie pe o foaie care să o pune)i în
coșule)ul de colectă, fie pe adresa de email: raspuns@betania.ro.

