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Luni, 4 noiembrie

Duminicã, 10 Noiembrie

Citirea: 2 Cronici 33, Osea 1, Fapte 14-15
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Citirea: Ezra 5-6, Osea 7, Fapte 25-26
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Dana şi Denisa, Liviu Buzguţa
şi Teodor Bulzan

EDITORIAL,

Miercuri, 6 noiembrie

Azi, 3 Noiembrie

De Sărbătoarea Mulţumirii…

Citirea: 2 Cronici 35, Osea 3, Fapte 18-19
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
şi Florin Corde

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

Marþi, 5 noiembrie
Citirea: 2 Cronici 34, Osea 2, Fapte 16-17
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Joi, 7 noiembrie
Citirea: 2 Cronici 36, Osea 4, Fapte 20
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Vineri, 8 Noiembrie
Citirea: Ezra 1-2, Osea 5, Fapte 21-22
Întâlnirea adolescenţilor, de la ora 18.

Sâmbãtã, 9 Noiembrie
Citirea: Ezra 3-4, Osea 6, Fapte 23-24

Fapte 24:16

Versetul sãptãmânii:

De aceea mă silesc
să am totdeauna
un cuget curat
înaintea lui
Dumnezeu şi
înaintea oamenilor.

IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui.i.
• Proclamă Evanghelia.

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Rodica Bogdan

Una dintre defini-iile clasice ale sărbătorii religioase este aceea
de „timp altfel”. În sărbătoare, omul are ocazia să se împace cu sine,
cu semenii săi și cu Dumnezeu. Inevitabil, această împăcare îi
aduce omului o stare de bine, de confort și de mulumire.
De mici copii, ne-am deprins cu ideea că lucrul își are vremea lui
și odihna își are vremea ei. De fapt, cea mai comună modalitate de
a gândi despre sărbătoare este că dacă-i sărbătoare, nu se lucrează.
Este modelul de comportament oferit de la începutul începuturilor
de Dumnezeu Tatăl, care a lucrat șase zile, iar în ziua a șaptea S-a
odihnit de toată lucrarea pe care o făcuse (Genesa 2:2). Punerea
deoparte a acestei zile de odihnă a devenit poruncă, iar cel care
călca interdic-ia era pasibil de pedeapsa capitală (Exod 31:15).
Însă ce legătură ar putea exista între odihnă și mulumire? Să
vedem mai întâi prin ce diferă ziua de odihnă de celelalte zile, prin
ce este ea „altfel”! În primul rând, este un timp diferit. Oprindu-se
din truda zilnică, omul își deschide inima spre Creatorul Său, spre
contemplarea lucrărilor Lui, el are ocazia să-L adore, să-I aducă
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continuare...

laudă și să-I mul-umească pentru interven-iile Lui constante în
via-a făpturii Sale. În al doilea rând, în ziua de odihnă sau cu ocazia
diferitelor sărbători, oamenii – poporul lui Dumnezeu îndeosebi –
se întâlnesc într-un spaiu diferit: Cortul Întâlnirii, Templul, Orașul
Sfânt. Părăsirea locuin-ei și a spa-iului familiar îi prilejuiește
omului adunarea într-un centru împreună cu semenii săi,
integrarea într-un centru unde prezen-a lui Dumnezeu e deosebit
de intensă. În al treilea rând, ziua de odihnă, sărbătoarea, reclamă
din partea omului un comportament diferit. În această zi specială,
omul e mai aproape de Dumnezeu decât în celelalte zile, el își
deschide inima pentru a auzi ce îi spune Dumnezeu. De multe ori,
își pune și haina de sărbătoare, iar regulile sărbătorii trebuie
respectate întocmai. Altfel, omul nu e decât un spectator surd și orb
al sărbătorii.
Și acum, să vedem dacă aceste constante ale zilei de odihnă sunt
valabile și în Sărbătoarea Mulumirii! Să ne întrebăm fiecare în
dreptul nostru dacă această sărbătoare este un timp calitativ
diferit, un timp în care să ne oprim din ritmul obositor al lucrului,
al cumpărăturilor, al urmăririi știrilor etc., un timp în care să rostim
mul-umiri pentru toate darurile Lui și pentru ce a făcut în, cu și
pentru noi, pentru fiecare în parte. Apoi, să ne întrebăm dacă
suntem dispuși să schimbăm cu ocazia acestei sărbători spa-iul
familiar, locul rutinei cotidiene și să ne deplasăm în centrul
prezen-ei Lui glorioase, să ne adunăm în biserică, în acel loc în care
e posibilă împăcarea cu noi înșine, cu aproapele nostru și cu
Dumnezeu. Este existen-a acestui loc calitativ diferit, a acestui
centru, a templului, a bisericii un subiect al mul-umirii inimii
noastre? Și să ne întrebăm, de asemenea, dacă în Sărbătoarea
Mulumirii rămânem aceiași, oamenii rutinei zilnice și ai zbaterii
pentru supravie-uire și pentru câștigarea existen-ei, sau adoptăm
un comportament calitativ diferit. De multe ori, ne comportăm
ambivalent: teoretic, știm că se cuvine să-I mul-umim, însă, practic,
nu ne putem limita la rostirea mul-umirilor. Mereu avem o listă și
mai lungă de cereri. E interesant însă că Dumnezeu nu Se supără
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când noi avem cereri înaintea Lui, ci ne propune ceva extraordinar.
El ne îndeamnă să venim înaintea Lui cu rugăciuni și cereri cu
mul-umiri (Filipeni 4:6). Da, chiar și în Sărbătoarea Mulumirii,
putem să-I adresăm cereri, fără să lăsăm deoparte mulumirea că
le-am și primit prin credină.
Oare îmbrăcăm haina de sărbătoare – o inimă transformată de
Prezen-a Lui binecuvântată – și pășim cu întreaga fiin-ă în grădina
cu cânturi de laudă, slavă, glorificare, cinstire, onorare și adorare a
Celui ce ne-a întocmit și a plătit cel mai scump pre-, ca să ne ofere
o Sărbătoare Veșnică alături de El?
Haide-i să facem din Sărbătoarea Mulumirii o ocazie de a ne
odihni în El, aruncând asupra Lui toate îngrijorările, tulburarea și
frământările zilnice și epuizante! Să facem din Sărbătoarea
Mulumirii o ocazie de împăcare reală cu noi înșine, cu semenii
noștri și cu Dumnezeu! Să trăim Sărbătoarea Mulumirii ca timp
deschis eternită-ii, ca spa-iu-centru al Prezen-ei divine, adoptând
un comportament demn de fii și fiice ale Tatălui nostru ceresc!

Anun%uri

• Întâlnirile de rugăciune continuă în fiecare seară de la ora 1800 și
Miercurea și de la ora 630 diminea.a. Scopul acestor întâlniri este a
căuta Fa.a Domnului și călăuzirea Lui cât și rugăciune pentru biserică,
oraș și na.iune. Sunte.i aștepta.i la aceste întâlniri de către slujitorii
din biserică, dar este o oră deschisă oricui dorește să se roage.

• TE INVITĂM SĂ TE IMPLICI în proiectul social O
masă pe zi! DONEAZĂ 25 de lei şi dai de
mâncare unei persoane în nevoi, timp de o
săptămână. Folosi.i plicul de colectă pentru
aceste dona.ii. „Să dăm hrană celui flămând”!

• Mul.umim Domnului pentru to.i cei care au dăruit la cele 4 standuri
ale Mul.umirii. Și în această zi, atât la începutul întâlnirii de
diminea.ă cât și de după masă vor fi standurile deschise pentru cine
mai dorește să-și exprime mul.umirea dăruind.

