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Domnul dã victorie copiilor Lui!
Luni, 2 martie

Duminică, 8 martie

Citirea: Numeri 23-25 ºi Marcu 7:14-37
Întâlnirea femeilor, de la ora 18.

Citirea: Deuteronom 4-6 ºi Marcu 11:1-18
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Teodor Bulzan

Marţi, 3 martie
Citirea: Numeri 26-28 ºi Marcu 8
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 4 martie
Citirea: Numeri 29-31 ºi Marcu 9:1-29
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian, Florin
Corde şi studiu cu pastorul bisericii

Joi, 5 martie
Citirea: Numeri 32-34 ºi Marcu 9:30-50

Vineri, 6 martie
Citirea: Numeri 35-36 ºi Marcu 10:1-31
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 7 martie
Citirea: Deuteronom 1-3 ºi Marcu 10:32-52

Azi, 1 martie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Ionel Socaciu

Deuteronom 4:7
Versetul sãptãmânii:

Care este, în adevăr,
neamul acela aşa de
mare încât să fi avut pe
dumnezeii lui aşa de
aproape cum avem noi
pe Domnul Dumnezeul
nostru, ori de câte ori Îl
chemăm?
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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

ªI VOI,
AARON ªI MARIA?
Când citești istoria călătoriei poporului
Israel prin pustie spre Țara Făgăduinței
vezi la tot pasul nemulțumiri, neascultare,
revoltă și violență. Și îți vine să te întrebi,
de unde și de ce atâtea nemulțumiri? Nu
mergeau ei spre un loc mai bun? Nu
aveau ei în perspectivă să ia în stăpânire
o Țară pe care tocmai Dumnezeu le-o
promisese? Nu era norul și focul
călăuzitor cu ei? Nu a fost evidentă purtarea de grijă a lui
Dumnezeu față de ei?
La toate aceste întrebări răspunsul categoric este, DA! Și atunci,
de unde revolta și neascultarea? Până acolo că sunt în stare să-L
verifice chiar și pe Dumnezeu trimițând iscoade să inspecteze
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Anunţuri

dacă Promisiunea este chiar așa, dacă merită sau dacă este
realistă! Parte a răspunsului la aceste întrebări este că
nemulțumirea a pătruns până la cele mai înalte sau intime niveluri
de organizare ale poporului. Cei mai apropiați oameni de Moise au
fost fratele și sora lui: Aaron și Maria. Ei erau, în fapt, grupul de
conducere chiar și după alegerea celor 70 sau după organizarea
poporului pe grupe, după sfatul socrului lui Moise. Când ei doi se
învoiesc să acționeze împotriva lui Moise contestându-i autoritatea
Dumnezeu intervine, iar păcatul lor are consecințe personale și
colective. Aproape că nu te mai miri ce se întâmplă în popor după
ce vezi ce se întâmplă în conducere.
Istoria se repetă și trebuie doar să ne uităm în jurul nostru la ce
se întâmplă în țară sau mai aproape de noi. Nimeni nu este scutit
de greșeală. Ispita vine la fiecare pe căi nebănuite. Leacul
împotriva unei maladii de genul acesta este: cunoașterea cu
precizie a locului unde ne-a pus Dumnezeu pe fiecare, acceptarea
și rămânerea la acel loc în atitudine de smerenie și umilință.
Deasemeni, a fi mereu conștienți de scopul vieții – unde ne duce
pe noi Dumnezeu, care este credincios și, foarte important, a ne
ruga pentru liderii noștri, cei puși în dregătorii cum îi numește
Pavel, a ne acorda cinste și respect reciproc, a cultiva acea cultură
a onoarei pe care Dumnezeu o vrea între oameni și El o vrea și în
biserică. Doamne ajută-ne să nu repetăm greșelile pe care le
condamnăm la alții. Amin!
CITATE

Înainte de orice, fiţi buni! Bunătatea îi dezarmează cel
mai mult pe oameni.

Stelele strălucesc continuu pe cer, dar noi nu le putem
vedea frumuseţea decât atunci când ne învăluie tainic
negura nopţilor.

Să nu te încrezi în cel pentru care toate lucrurile sunt bune,
nici în cel pentru care lucrurile sunt rele, dar mai ales să
n-ai încredere în cel indiferent faţă de toate lucrurile.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

continuare...

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.

Întâlnirea lunarã a surorilor din biserica noastrã va
avea loc luni, 2 martie 2015, ora 1800. Eşti invitatã
special la un timp în care sã ne zidim sufleteşte
împreunã şi sã ne încurajãm una pe cealaltã în
umblarea noastrã cu Domnul, dându-I voie sã ne
schimbe din interior spre exterior.

PREZENŢA
TA
CONTEAZĂ

Tema acestei întâlniri: „Pãcate fãcute cu gura”
Încep înscrierile pentru un nou botez în apã care va avea loc în biserica
noastrã, a doua zi de Paşti. Cei care L-aţi primit pe Isus în inimã, prin
credinţã, ca Domn şi Mântuitor nu mai amânaţi mãrturisirea în apa
botezului a acestei schimbãri din viaţa voastrã.
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.
E ste disponibil F orm ularul 2 3 0 pe ntru a d o n a 2 % cãtre
C e n tru l C re ş tin B e ta n ia din im pozitul pe venit deja plãtit statului.
H aideţi ca şi în acest fel sã sprijinim proie cte le bise ricii.
F orm ularul ne ce sar îl pute ţi gãsi la intrare .

