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Luni, 11 noiembrie

Duminicã, 17 Noiembrie

Citirea: Ezra 7, Osea 8, Fapte 27
Întâlnire femeilor, de la ora 17.

Citirea: Neemia 4, Osea 14, 1 Tesal. 3-4
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian, Sorin Tămaş
şi Tiberiu Bulzan

EDITORIAL,

Azi, 10 Noiembrie

Comoara noastră şi inima!

Marþi, 12 noiembrie
Citirea: Ezra 8, Osea 9, Fapte 28
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 13 noiembrie
Citirea: Ezra 9, Osea 10, Coloseni 1
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
şi Ionel Socaciu

Joi, 14 noiembrie
Citirea: Ezra 10, Osea 11, Coloseni 2
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Vineri, 15 Noiembrie
Citirea: Neemia 1-2, Osea 12, Coloseni 3-4
Întâlnirea fete / băieţi, de la ora 18.

Sâmbãtã, 16 Noiembrie
Citirea: Neemia 3, Osea 13, 1 Tesal. 1-2

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

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

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Dana şi Denisa şi Timotei Bulzan

Neemia 1:10
Versetul sãptãmânii:

Ei sunt robii Tăi şi
poporul Tău pe
care l-ai
răscumpărat prin
puterea Ta cea
mare şi prin mâna
Ta cea tare.

În cele ce urmează voi relua câteva idei, principii, învă$ături în
jurul cărora am stăruit în ultima vreme, cu riscul de a indispune pe
cineva. De fapt, dacă aceasta s-ar întâmpla, ar fi o dovadă în plus a
necesită$ii abordării acestui subiect.
E vorba deci, de inima noastră, singura care ne-ar putea despăr$i
pe noi de dragostea lui Cristos. Vorbind de inimă, vorbim despre
fiin$a noastră, despre cine suntem noi, despre esen$a existen$ei
noastre, despre duhul nostru. Știm că Dumnezeu vrea inima
noastră. Doar atunci El poate stăpâni via$a noastră când este lăsat să
stăpânească inima noastră. Dar inima omului are o problemă,
anume că întotdeauna ea va alege să meargă după comoara noastră.
Aceasta afirmă Domnul Isus clar în predica de pe munte. De
aceea, devine vital pentru noi și destinul nostru, unde ne este
comoara, unde o clădim. Avem doar două alternative: sau că ne
formăm comoara aici, în lumea aceasta, sau că o trimitem înainte și
ne zidim comoara în cer. Vreau să subliniez că această exprimare
nu este ceva superspiritual, nici un joc de cuvinte, ci ceva

EDITORIAL,

continuare...

întradevăr serios și absolut posibil. Iată deci principiul comorii și
cheile de a ajunge la aceasta:
Principiul comorii: Nu o poi lua cu tine, dar o poi trimite înainte.
Iar cheile sau pașii pentru a ajunge la comoară sunt:
1. Dumnezeu de#ine totul. El este Proporietarul, Eu sunt doar
administratorul Lui.
2. Inima mea merge întotdeauna acolo unde investesc banii
(Domnului).
3. Cerul, nu pământul este casa mea.
4. Ar trebui să trăiesc nu doar pentru via#a de aici, ci mai ales
pentru cea de dincolo.
5. Dărnicia este singurul antidot împotriva materialismului.
6. Dumnezeu ne binecuvintează cu prosperitate, nu pentru a
ne ridica standardul de via#ă, ci standardul de dărnicie.
Și o precizare: având în vedere lumea în care trăim și realită$ile
izbitoare și anacronice din jurul nostru când oameni care se
numesc creștini aleargă și obosesc, parcă într-o întrecere nebună
în a-și agonisi, a-și strange și aduna lucruri materiale transformându-le în comori pământești, oricât am accentua învă$ăturile
biblice privitoare la atitudinea corectă fa$ă de valorile materiale, nu
este prea mult. Iar cuvintele poetului Costache Ioanid par a fi mai
actuale ca oricând:
Cat ai trait ai strâns și-ai strâns
Cum strânge de pe crengi furtuna
Ș-acum te ui#i cu suflet plâns
Că toate câte #i le-ai strâns
Te lasă una câte una.
Ai vrut în lumea de nevoi
Să-#i faci un rai, ce cutezan#ă
Și-acum dai totul înapoi
Și pleci de aici cu pumnii goi,
Iar unde pleci, tu n-ai speran#ă.

Răscumpăra$i vremea căci zilele sunt (g)rele.

CITATE

Unii oameni văd lucrurile aşa cum sunt şi se întrebă de ce. Alţii
visează lucrurile care nu sunt şi spun: de ce nu!. (R.F.Kennedy)

Proprietatea se poate distruge, banii îi poţi pierde sau îşi
pot pierde puterea de cumpărare, dar caracterul,
sănătatea, cunoaşterea şi o gândire înţeleaptă întotdeauna
vor fi cerute, indiferent de condiţii. (Roger Babson)

Adu-ţi aminte că eşti unic… la fel ca toţi ceilalţi.

Anun%uri

• A sosit din nou vremea întâlnirii lunare a surorilor din biserica
noastră, deci nu rata întâlnirea de luni 11 noiembrie, de la ora 1700.
Vino să ne zidim sufletește împreună și să ne încurajăm una pe
cealaltă în umblarea noastră cu Domnul, dându-I voie să ne schimbe
din interior spre exterior.
„Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în
mine un duh nou și statornic!” (Psalmul 51:10)
• 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”!

• Suntem într-o perioadă de pregătire pentru iarnă în care trebuie să
achizi-ionăm combustibilul pentru încălzire. Vă chemăm în această
perioadă să ne implicăm prin dona-ii speciale pentru acest domeniu.
Mul-umim tuturor care au dăruit până acum pentru aceasta!

