Laudã-I credincioºia!
Luni, 1 august

Duminică, 7 august

Citirea: 2 Tesaloniceni

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

Marţi, 2 august
Citirea: Ezra 1-3, Psalmul 91

Miercuri, 3 august
Citirea: Ezra 4-7

Joi, 4 august

Azi, 31 iulie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea ºi predică Max Barroso

Citirea: Ezra 8-10, Psalmul 92

Psalmul 92:1
Versetul sãptãmânii:

Vineri, 5 august
Citirea: 1 Timotei 1-3

Sâmbătă, 6 august
Citirea: 1 Timotei 4-6, Psalmul 93

Frumos este să
lăudăm pe
Domnul
şi să mărim
Numele Tău,
Preaînalte.
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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

EZECHIA REFORMATORUL!
Ezechia a ajuns
împărat în Iuda la 25
de ani și domnește 29
de ani la Ierusalim.
Vine într-o perioadă de
apostazie când împărații de dinaintea lui
nu fuseseră exemple
bune de urmat. Ultimii aproximativ 40 de ani fuseseră ani de
apostazie. Începuse cu Ozia, străbunicul lui Ezechia care, pe
finalul domniei lui, de altfel, o domnie de succes în care el
făcuse ce era bine, și-a impus voința de a aduce el jertfă și nu
Marele Preot. Ca urmare, fiul lui – următorul împărat nu va mai
intra în temple, iar în timpul lui Ahaz încep problemele, acesta

continuare...

fiind unul dintre cei mai răi împărați din Iuda. El a mers până
acolo încât a închis ușile Casei Domnului. Trecuseră, deci,
vreo 40 de ani de la Ozia, poporul se depărtase de
Dumnezeu, în aceste condiții vine pe tron, Ezechia.
Reformele lui Ezechia sunt administrate ca la manual: încep
cu reforme spirituale: deschide ușile Templului, cheamă leviții
la slujire după ce în prealabil trebuiau să se sfințească, își
mărturisește public păcatele lui și ale poporului, face curățirea
țării de idoli, reinstaurează dărnicia poporului, reinstaurează
Paștele. Era aproape imposibil să nu vină și încercările. La
început au venit din exterior prin Sanherib. Ezechia face ce
știe mai bine – se duce în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și
rămâne biruitor. Dacă totul s-ar fi terminat aici, Ezechia ar fi
rămas în istorie nu doar un mare reformator, dar un om care a
ajuns cu bine la capăt. Nu a fost așa pentru că au venit
încercările din interior, adică încercări la nivel personal. Este
bolnav, se roagă Domnului, este vindecat, va mai trăi 15 ani
de zile în care, pe final falimentează spiritual prin aroganță. Iată
cum, din neveghere, printr-un act de mândrie – omenește
putând fi jutificată – Ezechia își periclitează moștenirea pe care
o va lăsa fiului său – Manase- care va veni după el și care va
fi, într-adevăr, cel mai rău împărat din istoria Regatului de sud
– Iuda.
Să nu uităm, ci să învățăm lecția: întotdeauna, după
perioade de victorie, după succes, va veni și testul. Poate
chiar Dumnezeu ne va încerca sau va îngădui să fim testați, în
primul rând ca să ne dăm noi seama cine suntem și, desigur,
ca să fim șlefuiți, echipați pentru noi bătălii.
Atenție: victoria în sine nu ne șlefuiește caracterul, testul ce
urmează victoriei - da!
Pe săptămâna viitoare.

CITATE

Un pas înainte în ascultare face mai mult decât zece ani de
studiu despre ea.

Păcatul este un bumerang pe care ştii când îl arunci, dar nu
ştii când se întoarce şi te loveşte în cap.

Nu există inimă mai mare pe lume decât inima care poate
să ierte.

Anunţuri

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

EDITORIAL

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.

În aceastã sãptãmânã un grup de tineri din bisericã vor participa la
Euroquest, întâlnirea tinerilor din pãrtãşia bisericilor Holiness din Europa,
care va avea loc la Vajta, Ungaria.
Sã ne rugãm pentru protecţia lor şi binecuvântarea prezenţei Lui
peste ei şi peste toţi cei care vor participa.

Eveniment special
Azi, 31 iulie are loc căsătoria lui:

Andrei Niculai cu Ligia Terebenþ
Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

