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Creºte în credinþã ºi mulþumire!
Luni, 7 iulie

Duminică, 13 iulie

Citirea: Levitic 10-12

Citirea: Coloseni 1-2
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Sorin Tămaş
şi Teodor Bulzan

Marţi, 8 iulie
Citirea: 2 Împăraţi 1–5
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Joi, 10 iulie
Citirea: Proverbe 10

Vineri, 11 iulie
Citirea: Ezechiel 25-30

Sâmbătă, 12 iulie
Citirea: Luca 19–20

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

RĂSCUMPĂRAŢI VREMEA!

Miercuri, 9 iulie
Citirea: Psalmii 81–83
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
şi Florian Prodea
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Azi, 6 iulie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Tiberiu Bulzan

Coloseni 2:7
Versetul sãptãmânii:

… fiind înrădăcinaţi
şi zidiţi în El, întăriţi
prin credinţă, după
învăţăturile care v-au
fost date, şi sporind
în ea cu mulţumiri
către Dumnezeu.

Pierdem multe lucruri într-o viață. Unii pierd valori materiale:
finanțe, experimentează falimente în afaceri, alții pierd relații. Unele
pierderi le regretăm mai mult, altele mai puțin. De unele pierderi
poate că suntem mai puțin conștienți așa că nici nu avem cum le
regreta prea mult. Cine, de exemplu, ar putea spune că a regretat
pierderea timpului. Totuși sunt mulți care pierd timp. Când te-ai
gândit ultima dată la timpul pe care l-ai pierdut? De fapt, ce
înseamnă, a pierde timpul?
Pentru cineva care-și cunoaște scopul vieții și are obiective clare
pentru viața lui, timp pierdut este acela care nu este folosit pentru
îndeplinirea obiectivelor și a scopului
vieții. Pentru cine nu are scopuri clare
pentru viața lui, vorbim de irosirea
vieții, nu a timpului. Dar și
pentru cine are, e important
să și le alinieze cu voia lui
Dumnezeu. Tânărul bogat a
avut, se pare obiective

EDITORIAL

Anunţuri

continuare...

CITATE

De obicei, o Biblie destrămată aparţine unei persoane a
cărei viaţă nu se destramă.

Nimic nu este mai puternic decât influenţa tacită a
exemplului bun.

Oare faptul că broasca ţestoasă are un pas sigur e un
motiv pentru a tăia aripile vulturului?

Omul mare este cel care nu şi-a pierdut inima de copil.

Adevărul care îi face pe oameni liberi este în cea mai
mare parte adevărul pe care oamenii n-ar vrea să-l audă.

Felul dăruirii preţuieşte mai mult decât darul.

Să nu-l întrebi niciodată pe om ce crede! Vezi ce face!

Luni, 7 iulie 2014, ora 18:00 va avea loc întâlnirea lunarã a
surorilor din biserica noastrã. Toate surorile sunt
invitate la un timp de zidire sufleteascã şi
încurajare reciprocã în umblarea noastrã cu
Domnul, dându-I voie sã ne schimbe din interior
spre exterior. Sã ne rugãm şi noi ca psalmistul:
„Zideşte în mine o inimã curatã, Dumnezeule, pune în
mine un duh nou şi statornic!” (Psalmul 51:10)

PREZENŢA
TA
CONTEAZĂ

„S ã dãm hranã
ce lui flãm ând“!

pentru viața lui, din perspectiva lui, el nu a pierdut timpul, însă, la o
corecție a lui Isus în privința obiectivelor vieții lui, el a eșuat.
Trebuie să înțelegem, deci, că este important să împletim
scopurile vieții noastre cu misiunea pe care ne-a dat-o Isus, aceea
de a câștiga oameni pentru El. Oricât de eficienți am fi cu
îndeplinirea scopurilor vieții noastre, dacă în câștigarea de oameni
nu suntem interesați, am pierdut timpul sau, poate mai rău, este
posibil să ne fi irosit viața.
Avem nevoie de credință pentru a îndeplini obiectivul câștigării
de oameni pentru Cristos. Iar credința, așa după cum se pare că
vrea să le spună Domnul Isus ucenicilor, o avem sau nu o avem.
Atunci când ucenicii se roagă și spun, Doamne, mărește-ne
credința, răspunsul Domnului este: dacă ați avea credință cât un
grăunte de muștar,… cu alte cuvinte, nu se pune problema de
credință mare sau mică, ci pur și simplu – credință. Atunci când o
ai, poți muta munții,… când nu o ai,… pierzi timpul!!!
Doamne, ajută-ne să funcționăm în credință! Amin!

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.

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.

