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Cautã s fatul Domnului!
Luni, 3 Februarie
Citirea: Geneza 16-19
Întâlnirea surorilor, de la ora 17.

Marţi, 4 Februarie
Citirea: Iosua 21-24
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 5 Februarie
Citirea: Psalmii 15-17
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguþa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Duminică, 9 Februarie
Citirea: Romani 11-12
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Dana ºi Denisa, Liviu Buzguþa
şi Teodor Bulzan

Azi, 2 Februarie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Florin Corde

Psalmul 16:7

Versetul sãptãmânii:

Joi, 6 Februarie
Citirea: Iov 11-12

Vineri, 7 Februarie
Citirea: Isaia 29-33
Întâlnire fete / bãieþi, de la ora 18.

Sâmbătă, 8 Februarie
Citirea: Matei 14-16

Eu binecuvântez
pe Domnul care
mă sfătuieşte,
căci până şi
noaptea îmi dă
îndemnuri inima.
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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

A CREDE ADEVÃRUL O ALEGERE!
Spuneam săptămâna trecută că unul din modurile de a-ţi mări temperatura
spirituală este ancorarea/întoarcerea la Cuvânt. Relaţia noastră cu Cuvântul,
însă, mai este importantă și pentru că aceasta determină credinţa noastră. În
Epistola către evrei ni se spune că cine vrea să se apropie de Dumnezeu trebuie
să creadă (11:6). Credinţa este răspunsul nostru la adevăr, acest răspuns este
o alegere, iar adevărul este Logosul – Cuvântul întrupat. De aceea, relaţia cu
Scriptura este vitală.
Credinţa este ceva ce decizi să
faci nu ceea ce simţi că ai face.
Credinţa noastră nu determină
adevărul, nu face să fie adevărat,
ci adevărul trebuie să determine
credinţa. Cei din mișcarea New
Age și cei care propagă învăţătura
(falsă), numește și vei avea lucrul

EDITORIAL,

continuare...

respectiv, distorsionează adevărul afirmând că noi putem crea o realitate prin
ceea ce noi spunem și/sau credem. Noi nu putem crea realitatea, noi doar putem
răspunde la ea!
Credinţa trebuie să aibă un obiect. Nu simplu, ideea de a crede este ceea ce
contează, ci în CE sau în CINE crezi este tot ce contează. Orice om crede în ceva
și umblă în credinţă în funcţie de ce crede. Dar dacă ceea ce crezi nu este
Adevărul, atunci modul cum vei trăi nu este corect!
Credinţa ta este atât de mare pe cât de mare este cunoașterea obiectului
credinţei tale. Dacă îl cunoști puţin pe Dumnezeu și Cuvântul Său, mică va fi și
credinţa ta. De aceea, credinţa nu poate fi exaltată. Orice tentativă de a trăi prin
credinţă dincolo de ceea ce cunoaștem în mod absolut ca fiind adevărat, nu este
decât o prezumpţie sau mai rău! Dacă, pe de altă parte, crezi doar ceea ce simţi,
vei trece prin viaţă dintr-un impuls emoţional într-altul. Calea adevărului începe
și continuă cu adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Crede Adevărul și umblă în
credinţă în acestă măsură și ritm, atunci sentimentele tale se vor alinia cu ceea
ce gândești și cu modul în care trăiești.
Nu putem decide să credem ce vrem noi, ce ne face nouă placere și să ne
așteptăm ca Dumnezeu să răspundă credinţei noastre. Dumnezeu nu are nici o
obligaţie faţă de nimeni. Nu avem nici o șansă să formulăm rugăciuni pe care
Dumnezeu să fie obligat să le asculte. El întotdeauna rămâne credincios faţă de
Cuvântul Său și Legământul Lui cu omul. El este Adevărul!
Doamne, cred în Tine și în Cuvântul Tău. Ajută-mă să cresc în credinţă în
măsura în care te cunosc pe Tine și Cuvântul Tău mai mult.
CITATE

Când te plângi de starea jalnică în care se află societatea,
întreabă-te: „Sunt parte din problemă sau din soluţie?”.

Există o singură artă creştină, care nu-i nici gotică, nici
romantică, nici barocă: arta de a purta crucea.

Eu nu sunt niciodată trântit jos, sunt fie în picioare,… fie
tocmai mă ridic.

Cu cât se îndepărtează de Dumnezeu, cu atât oamenii
avansează în cunoaşterea religiilor.

Dumnezeu nu ne-a chemat în via Lui pentru a-i mânca
strugurii, ci pentru a o lucra.

Fiecare om posedă un anumit orizont. Când se îngustează
şi devine infinit de mic, el se transformă în punct şi atunci
omul zice: „Acesta este punctul meu de vedere”.

Nu este nevoie să te naşti înţelept. Totul este să nu rămâi
nou-născut!

Dacă ar fi 1000 de paşi între noi şi Dumnezeu, El i-ar face
pe toţi, în afară de unul. Îl va lăsa pe ultimul pentru noi.
Alegerea este a noastră!

Fixează-ţi inima să bată după ritmul cerului!

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 d e l e i şi d a i d e
m â n c a re une i pe rsoane în
ne voi, tim p d e o s ãp tãm â n ã.
F olosiþi plicul de cole ctã
pe ntru ace ste donaþii.
„S ã dãm hranã ce lui flãm ând”!

A sosit vre m e a pe ntru
î n tâ ln ire a lu n a rã a s u ro ril o r din
bise rica noastrã, de ci nu rata
prim a întâlnire din ace st an –
L u n i, 3 F e b ru a rie 2 0 1 4 d e la
o ra 1 7 0 0 . Vino sã ne zidim
sufle te şte îm pre unã şi sã ne
încurajãm una pe ce alaltã în
um blare a noastrã cu D om nul,
dându-I voie sã ne schim be din
inte rior spre e xte rior.
„Zide şte în m ine o inim ã curatã
D um ne ze ule , pune în m ine un duh
nou şi statornic!” (P salm ul 5 1 :1 0)

