Lucreazã pentru Domnul,
având nãdejdea revenirii Lui!
Luni, 14 septembrie

Duminică, 20 septembrie

Citirea: Proverbe 19-21 ºi 2 Corinteni 7

Citirea: Eclesiastul 4-6 ºi 2 Corinteni 12
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Liviu Buzguţa
şi Teodor Bulzan

Marţi, 15 septembrie
Citirea: Proverbe 22-24 ºi 2 Corinteni 8
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 16 septembrie
Citirea: Proverbe 25-26 ºi 2 Corinteni 9
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
şi studiu cu Ionel Socaciu

Joi, 17 septembrie
Citirea: Proverbe 27-29 ºi 2 Corinteni 10

Vineri, 18 septembrie
Citirea: Proverbe 30-31 ºi 2 Corinteni 11:1-15

Sâmbătă, 19 septembrie
Citirea: Eclesiastul 1-3 ºi 2 Cor. 11:16-33

Azi, 13 septembrie
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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

SEPTEMBRIE 2015!

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Florin Corde

2 Corinteni 8:21

Versetul sãptãmânii:

Căci căutăm să
lucrăm cinstit, nu
numai înaintea
Domnului, ci şi
înaintea
oamenilor.

Mă gândesc că sunteți la
curent cu discuțiile care se
poartă pe canalele media și între
oameni cu privire la evenimentele
acestei luni.
Nu voi cădea în extrema de a
face afirmații categorice și,
interesant, că, poate mai mult ca și în alte ocazii de acest gen, în
general, cei care discută nu dau asigurări că așa sau altfel va fi.
Dar de ce aș vrea, și eu, să vorbesc despre aceste lucruri, în
condițiile în care, de cele mai multe ori, până acum, presupunerile
făcute referitoare la vremurile sfârșitului, trebuiau, cel mai bine,
ignorate?
În primul rând pentru că suntem încurajați de Cuvânt să
cunoaștem vremurile în care trăim și să nu fim în ignoranță.

continuare...

Într-adevăr, există o suprapunere neîntâmplătoare, în această
lună a trei categorii de evenimente despre care știm deja că vor
avea loc. Aici nu vorbim cu probabilități:
Evenimente biblice, mă refer la cele 3 sărbători poruncite de
Dumnezeu: Anul Nou, Ziua Ispășirii și Sărbătoarea Corturilor.
Dacă primul set de sărbători, cele din primavară, respectiv
Paștele, Primele roade și Cincizecimea au fost împlinite în
Domnul Isus, respectiv Jertfa Sa, Învierea și Rusaliile, în schimb
sărbătorile din toamnă, respectiv cele din această lună, NU au
fost împlinite. Ele SE VOR împlini. Acest aspect este foarte
important.
Evenimente politice și care țin de agenda omului:
• Adunarea Generală a ONU cu agenda lor din care este
exclus Dumnezeu, în totalitate.
• Discursul istoric al Papei atât în Congresul American cât
și la Națiunile Unite.
• Evenimente mondene draconice care slăvesc păcatul și
pe satan!
• Activitatea acceleratorului de particule din Elveția!!!!
Evenimente astrale: eclipse de soare și lună – cea de-a patra
lună sângerie de anii 2014-2015, iar noi știm că, de la început,
Dumnezeu a creat soarele și luna pentru a ne arăta vremurile!
În al doilea rând, vorbesc despre aceste lucruri nu numai
pentru că sunt actuale, ci și pentru că există pericolul înșelării.
Dacă nici acum nu vedem aceste semne, dacă nu recunoaștem
vremurile pe care le trăim, dacă și acum credem că sunt basme,
așa cum ne atenționează și Biblia că vor fi în vremurile din urmă,
spiritul batjocoritor, ignoranța, apatia,… dacă nici acum nu ne
trezim,… mă tem că va exista, într-adevăr, un PREA TÂRZIU.
Ce e de făcut? Observând ceea ce se întâmplă în jurul nostru,
să ne apropiem de Domnul, să ne (re)facem relația cu El, să trăim
o viață sfântă, să căutăm planul Lui pentru noi. Doamne, ajută-ne
la aceasta. Amin!

Carieră sau… chemare?!
Scriitorul John Ortberg, face o compara"ie extraordinară între
carieră și chemare, în cartea Dacă vrei să mergi pe apă trebuie să
cobori din barcă, astfel:
Cariera este ceva ce aleg pentru mine; chemarea este ceva ce
primesc.
Cariera este ceva ce fac pentru mine; chemarea este
ceva ce fac pentru Dumnezeu.
Cariera îmi promite statut social, bani sau putere; chemarea
promite dificultă"i și uneori, chiar suferin"ă, dar și ocazia de a
fi folosit de Dumnezeu.
Omenește vorbind, cariera te duce sus; chemarea te
duce de obicei în jos…
Recompensele unei cariere pot fi vizibile, dar sunt temporare.
Semnifica"ia unei chemări durează veșnic.
Cariera poate fi distrusă de multe evenimente, nu
același lucru se poate spune despre chemare.
Când Dumnezeu te cheamă, El î"i dă puterea de a împlini
chemarea, chiar și în cele mai vitrege circumsan"e.







„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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Anunţuri

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.

Au început înscrierile pentru un nou botez în apã care va avea loc în
biserica noastrã. Dacã ai experimentat schimbarea adus de Isus Cristos,
nu mai amâna decizia de a mãrturisi aceasta în apa botezului.

