Voi fi plin de bucurie în suflet!
Luni, 11 iulie

Duminică, 17 iulie

Citirea: 1 Cronici 8-11

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

Marţi, 12 iulie
Citirea: 1 Cronici 12-14, Psalmul 82
Rugăciune, de la ora 18.30.
Vor sluji: Silviu Silaghi, Ionică Pop, Florian
Prodea, Adi Ţapoş

Miercuri, 13 iulie
Citirea: 1 Cronici 15-18
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18.30

Joi, 14 iulie
Citirea: 1 Cronici 19-21, Psalmul 83

Vineri, 15 iulie
Citirea: 1 Cronici 22-25

Sâmbătă, 16 iulie
Citirea: 1 Cronici 26-29, Psalmul 84

Azi, 10 iulie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea ºi Timotei Bulzan

Psalmul 84:9
Versetul sãptãmânii:

Tu, care eşti scutul
nostru, vezi,
Dumnezeule, şi
priveşte faţa
unsului Tău!
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

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

MAI MULT DECÂT
GENEALOGII!
Nu știu câți, dintre cei care
citesc Biblia în mod sistematic
și disciplinat, atunci când
ajung la cărțile Cronicilor și
sunt în fața capitolelor care nu
sunt altceva decât înșiruiri de
nume, citesc chiar fiecare
nume cu atenție. Recunosc
că și de data aceasta am avut
tendința de citi „în diagonală”
aceste pasaje. Chiar și așa, parcurgerea lor îți creează o
anumită stare. Sigur că se poate intra în detalii în studierea

continuare...

chiar și a acestor pasaje. În măsura în care am căuta sensul
fiecărui nume, însemnătatea lui, am ajunge la niște dezvăluiri
mai mult decât interesante. Ce ar fi dacă, de fiecare dată când
citim despre Iuda, de exemplu, l-am înlocui cu laudă – acesta
fiind înțelesul lui?! Am vedea cât de bine și de frumos se
potrivește de cele mai multe ori, tot așa cum, ar trebui să
recunoaștem că nu totdeauna Iuda – cel de-al patrulea fiu al
lui Iacov își onorează numele.
De fapt aceasta ar fi o impresie importantă pe care ne-o
lasă citirea genealogiilor. Numele acelor oameni au legătură cu
identitatea lor. Tot așa, noi, fiind înfiați în familia lui Dumnezeu,
prin Jertfa lui Cristos, am primit un nume nou, acela de fii și
fiice ale Dumnezeului celui Prea înalt. În ce măsură trăirea
noastră onorează acest nume? Întrebare importantă, nu trece
ușor peste ea! O vei mai auzi-o!
Încă ceva, fiind în fața acestor înșiruiri de nume, am avut
imaginea derulării istoriei, a generațiilor. Un fel de defilare a
fiecărei generații, una după alta. Din perspectiva lui
Dumnezeu, la scara eternității, atât ține viața unui om, a unei
generații, chiar: cât îi pronunțăm noi numele!
Mai e ceva: nu am întâlnit oameni buni în generații care au
început de la oameni răi (ex. generația lui Ham, Canaan,
Nimrod, Esau,…) și acestor generații Biblia le rezervă spațiu
mai puțin. În schimb am văzut oameni răi care s-au infiltrat în
generații de oameni buni! Nu-i așa că-i interesant? Poți să fii
rău într-o generație bună! Poți să ai părinți buni și tu să fii rău.
Să avem grijă, însă: ca părinți, fiecare dintre noi se postează în
capul unor noi generații, acelea care vin după noi. Să avem
grijă, să fim responsabili, să fim inițiatorii unor generații de
oameni buni, corecți și, mai ales, ascultători de Dumnezeu,
sfinți și răscumpărați!
Într-adevăr: URIAȘĂ RESPONSABILITATE!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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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.

Pânã în 20 iulie (cel târziu) dorim sã finalizãm strângerea semnãturilor
în vederea transformãrii în Asociaţie Religioasã a Uniunii Bisericilor
Penticostale Holiness din România. Cei care aţi adus copie dupã buletin,
dar încã nu aţi semnat în tabel vã rugãm sã o faceţi. Multumim!

În perioada 14-20 iulie pastorul bisericii Teodor Bulzan împreunã cu
Timotei Bulzan vor face o cãlãtorie în ţarã şi în Republica Moldova
pentru vizitarea unor biserici. Ne rugãm ca Domnul sã-i însoţeascã!

Evenimente speciale

Ghiuro Daniel cu Coita Bianca
Vineri, 8 iulie a avut loc căsătoria lui:

Azi, 10 iulie are loc căsătoria lui

Buhaş Florian cu Borlean Dorina

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familiile nou formate.

