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El te -ajutã sã biruieºti ispita! Cautã-l pe El!
Luni, 18 Iunie

Duminicã, 24 Iunie

Citesc ºi studiez: Exod 15:22 - 17:16

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Gavril Bulzan
şi predică Lee Grady

Marþi, 19 Iunie
Citesc ºi studiez: Exod 20
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Miercuri, 20 Iunie
Citesc ºi studiez: Exod 32
Particip la întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Azi, 17 Iunie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Ionel Socaciu
Tot azi – Absolvirea clasei a VIII-a din cadrul
Şcolii Duminicale.

Joi, 21 Iunie
Citesc ºi studiez: Numeri 20

Vineri, 22 Iunie
Citesc ºi studiez: Iosua 1, 3
Închinare continuă de la ora 15.

Sâmbãtã, 23 Iunie
Citesc ºi studiez: Iosua 8, 11
Întâlniri conform programului din interior.

Evrei 2:18

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

Şi, prin faptul că El
însuşi a fost ispitit în
ceea ce a suferit, poate
să vină în ajutorul celor
ce sunt ispitiţi.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui,i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XX
Nr. 25 / 17 iunie 2012
apare sã ptãmânal

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

De la scară la şchiopătat!

de Teodor Bulzan

Unul dintre personajele care au un loc distinct pe axa timpului
biblic este, desigur, Iacov care dă și numele poporului ales – Israel,
după ce el însuși îl dobândește în urma întâlnirii dramatice dintre el
și Dumnezeu. Nu întotdeauna și nu de la început, Iacov a fost omul
vrednic să stea în capul unei na'iuni și aceea, na'iune aleasă de
Dumnezeu. Chiar numele îl trăda pentru că el însemna înșelătorul,
ceea ce a și făcut luând prin șiretlic, cu ajutorul mamei sale,
binecuvântarea cuvenită de drept fratelui său, Esau, după ce
cumpărase de la el și dreptul de întâi născut. Faptele lui îl
transformă într-un fugar și, doar acum începe să lucreze în el
alegerea pe care Dumnezeu i-o făcuse. Primul pas, prima etapă a
acestei lucrări a lui Dumnezeu în Iacov este reprezentat de întâlnirea
de la Betel, acolo unde, Iacov, obosit fiind, adoarme cu capul pe o
piatră și vede scara pe care coborau și urcau îngerii lui Dumnezeu.
Urmează vreo 20 de ani în via'a lui Iacov în care el trăiește și se
comport exact așa cum îi era numele, încercând să-l înșele, de data
aceasta pe Laban. De observat, deci, că întâlnirea lui cu îngerii de la
Betel este una mai mult spectaculoasă decât transformatoare. De

EDITORIAL,

continuare...

aceea, Iacov are nevoie de o nouă întâlnire personală cu Dumnezeu,
una transformatoare, iar aceasta are loc la Peniel și reprezintă o
nouă etapă ce 'ine de faptul că Dumnezeu l-a ales pe el și nu pe
Esau. De la această întâlnire Iacov pleacă cu o nouă identitate –
Israel dar, mai ales, pleacă transformat, aceasta fiind vizibilă în
șchiopătarea care-l va 'inea dependent de un toiag de sprijin, toată
via'a, chiar și la momentul final când, rezemat pe toiag și-a rostit
binecuvântările pentru fiecare dintre copiii săi.
Cei mai mul'i oameni nu au avut, niciodată, nici o întâlnire cu
Dumnezeu, unii oameni care se consideră creștini, prea mul'i, au
avut doar prima întâlnire cu Dumnezeu, aceea de tip Betel, o
întâlnire netransformatoare, însă, creștinii autentici, oamenii de
care Dumnezeu se folosește au avut și ce-a de-a doua întâlnire cu
Dumnezeu, o întâlnire personală, fa'ă în fa'ă, o întâlnire
transformatoare, de la care pleci cu o dependen'ă definitivă și
totală de Dumnezeu. Șchiopătatul unui asemenea om nu este o
slăbiciune, dimpotrivă, toiagul este semnul prezen'ei lui Dumnezeu
în via'a unui asemenea om.
Între Betel și Peniel, sau între „înainte de Betel” și „după Peniel”,
care este locul unde te afli? Caută întâlnirea personală cu
Dumnezeu. Nimic nu va mai fi la fel!
Pe săptămâna viitoare.

Programul întâlnirilor cu Lee Grady

Tema generală a întâlnirilor este: Creștinul în lumea postmodernă.
...........................................................................................................

În cadrul întâlnirii de închinare care începe la ora 15, fr. Lee
Grady va avea 2 sesiuni începând cu ora 16.
...........................................................................................................

Vineri
22 Iunie

ora 11 – întâlnire cu bărba,ii.
ora 15 – întâlnire cu familiile.
...........................................................................................................

Sâmbătă
23 Iunie
Luni
25 Iunie

ora 15 – întâlnire cu liderii de departamente
ora 17 – întâlnire cu cei interesa,i de Media

Gânduri ale tinerilor din citirea zilnică.

Verset/Pasaj Spicuiri…
Fapte 22

Geneza 1:5
Geneza 1:2

Ceea ce m-a impresionat la Pavel a fost neclintirea
pe care a avut-o în umblarea sa pe drumul credinţei.
Am învă,at că e tare important cum îmi numesc eu
cotidianul, pentru că numele acela îi rămâne. Așa
că, mai mult optimism!
Chiar şi atunci când te simţi singur şi gol şi e
întuneric în jurul tău şi nu mai vezi nicio cale de
scăpare, nu uita că Dumnezeu e în control.

Am învăţat că pot pierde o binecuvântare pe viaţă
Esau şi
din pricina unui neastâmpăr scurt, datorită unei
binecuvântarea
nechibzuinţe.
Geneza 1 şi 2
Geneza 6:5-6

Anun+uri

Acest pasaj m-a determinat să înţeleg cine este
Dumnezeul meu cu adevărat şi mi-a adus aminte de
comportamentul şi de smerenia pe care trebuie să
le am faţă de El
Nu mi se pare nimic mai frumos la un om decât o
inimă plină de bunătate şi mă rog ca Dumnezeu
să-mi dăruiască o astfel de inimă!

Au contribuit: Ligia, Crina, Ioana, Laurenţiu, Manu, Nico

• 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”!

