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Fii înþelept, primeºte s faturile!
Luni, 21 iulie

Duminică, 27 iulie

Citirea: Levitic 16-18

Citirea: 1 Tesaloniceni 1-3
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Liviu Buzguţa
şi predică Linwood Berry

Marţi, 22 iulie
Citirea: 2 Împăraţi 11–15
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 23 iulie
Citirea: Psalmii 87–89
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
şi Ionel Socaciu

Joi, 24 iulie
Citirea: Proverbe 13

Vineri, 25 iulie
Citirea: Ezechiel 37-42

Sâmbătă, 26 iulie
Citirea: Luca 23–24

Azi, 20 iulie
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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

ILIE ªI ELISEI!

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi predică Lee Grady

Proverbe 13:10
Versetul sãptãmânii:

Prin mândrie se
aţâţă numai
certuri, dar
înţelepciunea este
cu cel ce ascultă
sfaturile.

Citind cărțile istorice ale
Vechiului Testament întâlnim
tot felul de personaje.
Desigur că, în primul rând și
poate cele mai însemnate,
dintr-un anumit punct de
vedere, sunt împărații.
Împărații din Nord (Israel),
cei din Sud (Iuda), împărați
buni, răi, toți trec prin fața noastră în pas de defilare, așa după
cum autorul acestor scrieri ni-i prezintă.
În al doilea rând, apar profeții. Și aceștia sunt și buni și răi!
Rolul acestora era de a-I atenționa pe împărați și pe popor
atunci când legea Domnului era încălcată. Desigur, avem în
Biblie profeți care au scris și le avem scrierile, avem și profeți

Anunţuri

continuare...

care nu au scris sau, oricum, ale căror scrieri nu le avem.
Dintre aceștia, poate cei mai mari sunt Ilie și Elisei. Ilie este
atât de mare încât se ridică la statura lui Moise dacă luăm în
considerație că Isus se afișează înaintea ucenicilor, la
schimbarea la față, în prezența celor doi. Aceasta deși Elisei
primește o ungere dublă la despărțirea de Ilie! Știm că Elisei
este ucenicul lui Ilie, totuși lucrarea lor este foarte diferită. În
timp ce Ilie este un om de angajament, lucrarea lui este
fulminantă, este un luptător, seceta, ploaia, tunetele, vântul,
iată ce caracterizează lucrarea lui, așa de mult încât, atunci
când Domnul i se prezintă într-un susur blând, el fiind ascuns
pe munte, nu-L recunoaște.
Lucrarea lui Elisei, însă, se desfășoară cumva în surdină.
Este doar o lucrare a cuvântului rostit, fără urmări neapărat
senzaționale și spectaculoase. Avem impresia că și atunci
când Elisei ar fi putut îndrepta lucrurile spre senzațional, nu o
face. Totuși, cum spuneam, el a beneficiat, întradevăr de o
porție dublă de ungere din partea Domnului.
Care sunt câteva lecții pentru noi din viața celor doi?
În primul rând că ungerea Domnului nu este demonstrată
și nici nu e condiționată de senzațional.
În al doilea rând, atât Ilie cât și Elisei au fost interesați în a
investi în generațiile de după ei. Au avut ucenici, Ilie pe Elisei,
Elisei pe Ghehazi, chiar dacă acesta nu s-a ridicat la înălțimea
așteptărilor lui Elisei. Acest interes al lor pentru generațiile
următoare este evident și prin existența școlii prorocilor.
În fine, atunci când cuvântul nostru se aliniază cu voia lui
Dumnezeu, atunci acesta are putere.
Dumnezeu are o lucrare pentru fiecare, croită după
personalitatea fiecăruia. Odată ce ai identificat-o, ungerea lui
îți stă la dispoziție pentru a o împlini.
Pe săptămâna viitoare.

„S ã dãm hranã
ce lui flãm ând“!
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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.

Miercurea de la ora 1700, pastorul bisericii stã la dispoziţia oricui are
nevoie de consiliere spiritualã. Este şi un timp dedicat mãrturisirii
pãcatelor înţelegând porunca biblicã şi importanţa acesteia în viaţa
credinciosului.
Cei care cred cã au din partea Domnului chemarea pentru misiune, luaţi
legãtura cu pastorul bisericii pentru a primi mai multe informaţii despre o
oportunitate de a merge în misiune în Malaezia.

Marþi şi Joi de la ora 1000, tinerii se întâlnesc la rugãciune şi pãrtãşie din
Cuvânt. Toţi tinerii şi cei care se simt tineri :) sunt aşteptaţi la acest timp
de rugãciune, cântare şi pãrtãşie.
Au început înscrierile pentru tabãra de varã a tinerilor. Aceasta va avea
loc la Someşul Rece în perioada 22-26 August. Nu aştepta ultima
sãptãmânã ca sã te înscri! Pentru înscrieri luaţi legãtura cu Roxy
Derecichei. De asemenea, sunteţi chemaţi sã vã uniţi împreunã cu tinerii
în post şi rugãciune în zilele de 10 şi 25 ale lunii pentru ca Domnul sã
lucreze, sã transforme, sã producã o schimbare în vieţile tinerilor
şi Gloria Lui sã fie manifestatã.

