Voi fi plin de bucurie în suflet!
Luni, 13 iunie

Duminică, 19 iunie

Citirea: 2 Samuel 8-11

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Florin Cutilea, Sorin Tămaş
şi Teodor Bulzan
Sărbătoarea DUHULUI SFÂNT!

Marţi, 14 iunie
Citirea: 2 Samuel 12-14, Psalmul 71
Rugăciune, de la ora 18.
Vor sluji: Silviu Silaghi, Liviu Buzguţa, Ionel
Socaciu, Adi Ţapoş

Miercuri, 15 iunie
Citirea: 2 Samuel 15-18
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18.30

Joi, 16 iunie
Citirea: 2 Samuel 19-21, Psalmul 72

Vineri, 17 iunie
Citirea: 2 Samuel 22-24

Sâmbătă, 18 iunie
Citirea: Efeseni 1-3, Psalmul 73

Azi, 12 iunie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Biserica din familie!
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Tiberiu Bulzan
Şcoala duminicală

Psalmul 71:23
Versetul sãptãmânii:

Când Te voi
lăuda, voi fi cu
bucuria pe buze,
cu bucuria în
sufletul pe care
mi l-ai izbăvit.
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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

OARE CE NE
LIPSEŞTE!
„Am obosit să văd creștini:
care sunt mai interesați să primească un
cuvânt de la Domnul decât să transmită
cuiva vestea bună a Evangheliei,
care sunt mai încântați de ceea ce face
Dumnezeu pentru ei decât de ce face prin ei,
care petrec mai mult timp să se roage
pentru nevoile lor decât pentru ca Domnul să
scoată lucrători pentru seceriș.”
—Suzie Kennedy Judd
Am dat zilele acestea peste citatul de mai sus. Imediat mi-am
dat seama că nu e întâmplător. Imediat m-am gândit la întâlnirile de
miercuri seara. Dumnezeu ne-a deschis o ușă, ne-a creat

Anunţuri

continuare...

oportunitatea de a ne invita prietenii, vecinii, colegii – oameni care
nu au o relație personală cu Cristos, să audă Vestea Bună. Noi, în
continuare suntem interesați de confortul nostru spiritual. Venim să
primim încă ceva de la Domnul. Sper că observați unde e pericolul!
Categoric, e bine și trebuie să dorim să primim un cuvânt de la
Domnul, să fim încântați de ceea ce face El pentru noi și să ne
rugăm pentru nevoile noastre. Acestea sunt lucruri foarte bune.
Orice copil al lui Dumnezeu ar trebui să le caute. A ne opri, însă,
aici, înseamnă o neînțelegere a caracterului lui Dumnezeu, a
dorinței și a inimii lui Dumnezeu, înseamnă o înfrângere!
Așa că:
• a fi interesat să primești un cuvânt de la Domnul trebuie
continuat de același interes pentru a da Vestea Bună celor
care nu-L cunosc pe Domnul.
• a fi încântat de ce face Dumnezeu pentru tine trebuie
echilibrat de a fi la fel de încântat de ce face El prin tine.
• a te ruga pentru nevoile tale trebuie completat cu
rugăciunea ca Domnul să scoată lucrători la secerișul Lui!
Oare ce ne lipsește să facem voia Domnului în aceste domenii?

Implicaiile înălării lui Isus la cer
de John Piper

1. Isus s-a înăl#at și domnește, fiind activ și implicat în lumea și
via#a noastră.
2. Trăiesc plin de curaj și încredere ca slujitor al Regelui ceresc
înal#at. Slujirea mea în Isus Cristos nu este în zadar (1 Corinteni
15:58).
3. Trăiesc plin de nădejde că Isus nu este indiferent fa#ă de
suferin#a/problema prin care trec. El a îndurat multă suferin#ă și
de aceea este plin de milă și compasiune ca Mijlocitor.
4. Trăiesc cu speran#a unui viitor glorios. Cel care S-a ‘năl#at la cer
va reveni ca Judecător și Rege. El va aduce dreptatea Lui, va
alunga suferin#a și va instaura Împără#ia Lui fără sfârșit.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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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.

J o i 1 6 iu n ie d e la o ra 1 9 continuã întâlnirile cu cei care doresc
sã se pregãteascã sã slujeascã în camerele de vindecare
(H ealing rooms). Va fi un timp binecuvântat de învãţãturã dar şi
oportunitãţi ca fiecare prezent sã stârneascã darul care este în el
de la D uhul S fânt.
Întâlnirea de miercuri este o bunã oportunitate de a ne invita prietenii
ca sã asculte Evanghelia - asta-i prima noastrã slujire!
Sã ne rugãm Domnului pentru izbândã în aceastã lucrare: Domnul sã
dea mântuire, eliberare, vindecare şi restaurare sufletelor.
Sã credem şi sã ne aşteptãm sã vedem oameni transformaţi prin
puterea Duhului Sfânt la auzirea Cuvântului Sãu. VINO CU PRIETENII!
C ei care s-au hotãrât pentru botez sunt rugaţi sã completeze o cerere
în acest sens. A doua zi de R usalii va avea loc un botez în apã.
În aceastã searã va avea loc o nouã întâlnire „Biserica din familie”.
Aceste întâlniri sunt gândite pentru a cunoaşte familiile bisericii, de a
avea învãţãturã pe tema familiei şi desigur a ne închina Domnului. Vã
încurajãm sã staţi împreunã ca familie în bisericã şi mai mult vã
încurajãm sã vã implicaţi în aceastã întâlnire.
Întâlnirea se adreseazã tuturor, fie cã ai copii mai mari sau mai mici sau
poate încã nu ai. Toţi suntem o mare familie!

