El te înconjoarã cu bunãtatea Sa!
Luni, 11 Martie

Duminicã, 17 Martie

Citirea: Levitic 19, Psalmi 119:81-128, Luca 2

Citirea: Levitic 25, Psalmi 135-136, Luca 8
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Teodor Bulzan

Marþi, 12 Martie
Citirea: Levitic 20, Psalmi 119:129-176, Luca 3
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 13 Martie

Azi, 10 Martie

Citirea: Levitic 21, Psalmi 120-124, Luca 4
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Eugen Tămaş

Joi, 14 Martie

Psalmul 125:2

Citirea: Levitic 22, Psalmi 125-127, Luca 5

Vineri, 15 Martie
Citirea: Levitic 23, Psalmi 128-130, Luca 6
Întâlnire adolescenţi / liceeni, de la ora 18.

Sâmbãtã, 16 Martie
Citirea: Levitic 24, Psalmi 131-134, Luca 7

Versetul sãptãmânii:

Cum este înconjurat
Ierusalimul de munţi,
aşa înconjoară
Domnul pe poporul
Său, de acum şi până
în veac.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui.i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XXI
Nr. 10 / 10 martie 2013
apare sã ptãmânal

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

Libertate în Cristos!
Aceasta a fost tema conferinei la care am participat
săptămâna trecută împreună cu câiva din biserică. Am decis să
scriu câteva gânduri despre aceasta, din mai multe motive. În
primul rând pentru că au fost lucruri pe care le-am învăat. În al
doilea rând pentru că tema abordată reprezintă o unealtă
așteptată și potrivită care, cred că va fi utilă lucrării la care ne-a
chemat Domnul, aceea de a uceniciza oameni care la rândul lor
să dea mai departe ceea ce au primit. Profilul ucenicului
prezentat este al unui om care, în primul rând își cunoaște
identitatea, iar în al doilea rând trăiește liber, înelegând prin
aceasta, libertatea de a crește, a se maturiza, a aduce roadă,
într-un cuvânt, libertatea de a-și împlini scopul vieii.
Punerea accentului pe importana cunoașterii identităii s-a
constituit în fundaia pe care s-a construit, biblic, sistematic și
echilibrat lucrarea de eliberare. Am primit încă odată
convingerea că lucrarea de eliberare își are locul în biserică și
este necesară pentru a îndepărta puterile celui rău care se

EDITORIAL,

continuare...

manifestă împotriva Împărăiei lui Dumnezeu, respectiv
împotriva noastră a fiecăruia, a creșterii și maturizării noastre.
Ne rugăm Domnului pentru lumină și înelepciune pentru a
înelege care sunt cele mai eficiente căi de aplicare a acestor
învăături și practici în biserica noastră.
Pe săptămâna viitoare.

p.s.: Doresc tuturor doamnelor și domnișoarelor din biserica
noastră multă sănătate și împliniri. Vă doresc să devenii ceea ce
ai început să dovedii că suntei: o armată aducătoare de vești
bune, o oștire victorioasă!

Anun"uri

• Încep înscrierile pentru un nou botez în apă care va avea loc în
biserica noastră. Toţi cei care nu aţi făcut încă acest pas, de a
mărturisi în apa botezului schimbarea care a produs-o Cristos în
inimile voastre sunteţi aşteptaţi să faceţi aceasta făcând primul
pas şi anume acela de a vă înscrie la cursul de pregătire
premergător botezului.
• 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”!

• Vă încurajăm să completaţi formularul de donaţie a 2% din
impozitul pe salar deja plătit pe anul 2012. Donaţiile făcute astfel
către CCB, vor susţine proiectele bisericii.
• Miercurea, de la ora 17, pentru cei care au nevoie de consiliere
sau doresc să mărturisească păcate, pastorul bisericii vă stă la
dispozi.ie.

CITATE…

Ceea ce avem nevoie astăzi în ţară este mai puţină
vorbărie în public şi mai multă gândire în particular.

Să nu te îndoieşti niciodată în întuneric de ceea ce a spus
Dumnezeu pe când era încă lumină.

Astăzi este ziua de mâine, pentru care te-ai îngrijorat ieri.

N-ai să creşti niciodată, dacă nu încerci, din când în când,
să faci şi ceva peste puterile tale.

Creştinii care vor să aibă parte de promisiunile lui
Dumnezeu trebuie să asculte şi de poruncile Lui.

Ar trebui să ne temem mult mai mult că noi nu-L auzim
pe Dumnezeu decât că nu ne aude El pe noi.

Preţul ascultării s-ar putea să pară mare, dar el nu este
nimic în comparaţie cu preţul neascultării.

Cel mai potrivit răspuns la binecuvântările nemeritate este
o ascultare necondiţionată.

Fiecare om care a reuşit în viaţă a învăţat mai întâi de Cine
să asculte, când să asculte şi cum să asculte.

Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi trebuie să
ne dăm seama că Dumnezeu nu se târguieşte cu nimeni.

Un om înţelept nu doreşte niciodată mai mult decât poate
dobândi pe drept, mai mult decât poate folosi cu
demnitate, mai mult decât poate dărui cu bucurie şi mai
mult decât poate lăsa în urmă mulţumit.

Un bun examen de memorie este să stai jos şi să-ţi
reaminteşti toate lucrurile pentru care te-ai îngrijorat de
pomană în anul care a trecut.

Există oameni care nu se aleg de pe urma averii lor decât
cu teama de a o pierde.

