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Fii credincios în lucrul Domnului!
Luni, 21 august

Duminică, 27 august

Citirea: Iov 10-12, Psalmul 99

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

Marţi, 22 august
Citirea: Iov 13-15, Proverbe 21:21-25

Miercuri, 23 august
Citirea: Iov 16-18, Psalmul 100

Joi, 24 august

Azi, 20 august
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Vio Derecichei
ºi predică Alex Ghiurău
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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

SIMPLU:
TABĂRĂ!

Citirea: Iov 19-21, Proverbe 21:26-31

Vineri, 25 august
Citirea: Iov 22-24, Psalmul 101

Sâmbătă, 26 august
Citirea: Iov 25-28, Proverbe 22:1-4

Proverbe 21:21

Versetul sãptãmânii:

Cine urmăreşte
neprihănirea şi
bunătatea,
găseşte viaţă,
neprihănire şi
slavă.

Tema taberei de anul acesta este
aceasta: SIMPLU! O chemare la
practicarea disciplinei simplității.
Practic, un strigăt! Prea ne-am
complicat viața. În toate domeniile.
Sunt sigur că unii nu pot veni în
tabără tocmai din acest motiv:
complexitatea vieții, multitudinea de
sarcini,
gânduri,
sentimente,
judecăți, pretenții, comparații etc.
Iar această complexitate creează confuzie.
Oricum, dacă vii sau nu în tabără, simplitatea este un mod de
viață la care fiecare creștin trebuie să aspire. Disciplina simplității,
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continuare...

atunci când este practicată, lucrează din interior spre exterior și se
manifestă în toate domeniile vieții: sistem de gândire, atitudini,
acțiuni, modul cum ne raportăm la posesiuni, cum ne folosim
timpul etc. Acesta este, deci, ordinul de marș al acestea
săptămâni: renunțarea la duplicitate, complexitate care duce la
confuzie, oboseală și izolare și revenirea la o viață simplă!
Nu uitați, simplitatea se opune celor trei tiranii: a eului, a
lucrurilor (materialului) și tiraniei impuse de alții! Numai oamenii
simpli sunt liberi!
Fiți liberi! (inclusiv să veniți în tabără!)

„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.
CITATE

Oamenii au fost făcuţi unii pentru alţii; instruieşte-i deci
ori îndură-i.

Nu oamenii care spun tot ceea ce ştiu produc cele mai
multe necazuri în lume, ci aceia care spun mai mult decât
ştiu.

Scopul cuvântării nu este de a impune, ci de a convinge.

Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate
în mintea ta, ci ceea ce le uneşte.

Adesea, facem binele, ca să putem făptui nepedepsiţi răul.

Întrerupe-ne, Doamne… şi vie Împărăţia Ta!

Avem nevoie de dragostea lui Dumnezeu şi de neprihănirea
Lui pentru a clătina lumea aceasta

de Doug Beacham

Întreaga predică de pe munte a lui Isus este plină de limbajul
Împărăţiei. Două din fericiri se referă la Împărăţie (5:3, 10) - cei săraci
în duhul au parte de Împărăţie, cei persecutaţi din cauza neprihănirii
(persecutaţi de puterile lumii acesteia) au promisiunea Împărăţiei
eterne a lui Dumnezeu.

Deseori Isus a legat Împărăţia lui Dumnezeu de neprihănirea
Lui (Matei 6:33). Neprihănirea Lui se manifestă prin credincioşia
Lui faţă de cuvântul Său de legământ. El este vrednic de încredere
pentru că-Şi ţine promisiunile. Împărăţia Lui este acea sferă a
existenţei, prezente şi viitoare unde adevărul divin domneşte în
natura fundamentală a Lui Însuşi: dragostea (1 Ioan 4:16).
În 1 Ioan, din 105 versete care compun epistola, găsim
substantivul sau verbul dragoste de 36 de ori. O treime din
versetele din 1 Ioan vorbesc despre realitatea dragostei lui
Dumnezeu. Această dragoste se manifestă în relaţia dintre Tatăl,
Fiul şi Duhul Sfânt şi în dragostea divină prin noi către alţii.
Dar trebuie să ne amintim că această revela.ie: „Dumnezeu
este dragoste” nu este revela.ia unei divinită.i care sub titulatura
dragostei, permite și acceptă orice. Mânia divină despre care
vorbește Pavel în Romani 1 nu este o negare a dragostei divine.
Mai degrabă, ne arată certitudinea neprihănirii Lui. Înseamnă că
El ia în serios păcatul pentru că acesta a cauzat distrugeri seriose
rela.iei noastre cu El. Înseamnă că El este gata să lucreze în
istoria omenirii ca la sfârșitul ei să restaureze Împărăţia Lui.
Vom experimenta bucurie şi binecuvântare atunci când vom
înţelege dragostea lui Dumnezeu pentru noi în Isus Cristos. În
timp ce vom continua să ne focalizăm pe Împărţia Lui, în acest an,
mă rog ca vieţile noastre să fie inundate de dragostea Lui, o
dragoste înrădăcinată în Cuvântul Lui neschimbat.
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