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apare sã ptãmânal

Luni, 15 Aprilie

Duminicã, 21 Aprilie

Citirea: Numeri 34, Proverbe 25, Ioan 7

Citirea: Deuteronom 4, Proverbe 31, Ioan 15-16
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Robert Pop, Liviu Buzguþa
şi Teodor Bulzan

EDITORIAL,

Azi, 14 Aprilie

Identitate şi ARMURĂ.

Marþi, 16 Aprilie
Citirea: Numeri 35, Proverbe 26, Ioan 8
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 17 Aprilie
Citirea: Numeri 36, Proverbe 27, Ioan 9-10
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi predică Steve Savelich

Joi, 18 Aprilie

Ioan 12:24

Citirea: Deuteronom 1, Proverbe 28, Ioan 11

Vineri, 19 Aprilie
Citirea: Deuteronom 2, Proverbe 29, Ioan 12
Închinare continuă de la ora 18.

Sâmbãtã, 20 Aprilie
Citirea: Deut. 3, Proverbe 30, Ioan 13-14

Versetul sãptãmânii:

Adevărat, adevărat
vă spun că dacă
grăuntele de grâu
care a căzut pe
pământ nu moare,
rămâne singur; dar
dacă moare, aduce
mult rod.

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

După ce în primul capitol al Epistolei către efeseni, Pavel ne
spune cine suntem în Cristos, faptul că am fost așeza'i
împreună cu El, în locurile cerești, în ultimul capitol ne spune
că lupta noastră se dă tot în locurile cerești, motiv pentru care
avem nevoie de o armură specială și completă. Fiecare piesă a
acestei armuri: fie că e coiful, platoșa sau sabia, brâul sau
scutul, încăl'ămintea sau sabia sau rugăciunea, fiecare parte,
deci, își are locul și este indispensabilă. De multe ori imaginea
acestui pasaj biblic este aceea a unui soldat înarmat și gata de
luptă. De observat că toate aceste componente ale armurii au
rol de apărare cu excep'ia sabiei care are rol și de atac, sabia
fiind Cuvântul lui Dumnezeu. În mod special, însă, despre
încăl'ăminte vreau să scriu! Ce-I cu încăl'ămintea în acest
panopliu cu arme pe care creștinul din cap 1 le are la
dispozi'ie?
Putem recunoaște adevărul că încăl'ămintea joacă un rol
important în echipamentul oamenilor, în special a celor cu

EDITORIAL,

continuare...

sarcini speciale. Dacă ne gândim la sportivi doar. Fiecare sport
își are încăl'ămintea lui specială. Iar dacă ne gândim la un
soldat, din nou, vorbim de o încăl'ăminte durabilă, rezistentă la
tot felul de substan'e, condi'ii etc. Nu ne putem închipui, azi, un
soldat care merge la luptă descul' sau în sandale (deși, pe
vremea lui Pavel solda'ii aveau niște sandale speciale). În cazul
luptătorului, încăl'ămintea ajută în special în patru moduri:

1. Stabilitate. Încăl'ămintea ne ajută la stabilitate.
Vorbim de fermitate, de a nu ne lăsa clătina'i în toate
păr'ile (Efeseni 4:14).

2. Echilibru. Pe de altă parte, încăl'ămintea – Evanghelia
păcii ne ajută în men'inerea echilibrului spiritual.
Vorbim aici și despre o men'inere a echilibrului în ceea
ce privește învă'ătura biblică.
3. Mobilitate. Un creștin nu are nevoie doar de stabilitate,
ci și de mobilitate. Încăl'ămintea joacă un rol important în
asigurarea mobilită'ii luptătorului (1 Corinteni 16:5-8).

4. Pregătit. Încăl'ămintea, poate cel mai important, ne
arată că suntem gata, pregăti'i de luptă. Și este datoria
noastră să fim gata (Isaia 52:7).
Armura descrisă de Pavel aici există. Aceasta e o realitate
spirituală. Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi s-o avem,
s-o îmbrăcăm pur și simplu. Aceasta nu o poate face nimeni în
locul nostru.
Deci, cum stai cu armura? Cum stai cu încăl'ămintea care
este râvna Evangheliei?!
Pe săptămâna viitoare.

Crucea lui Cristos ne motivează să…
Umblăm smeri&i
înaintea Lui. De
vreme ce puterea
pentru a trăi via/a
creștină vine de la
Cristos, nu este loc de
mândrie. Când Cristos
a murit, o dată cu El a
murit și natura
noastră firească
pentru ca noi să trăim
o via/ă nouă. Orice
succes am avea în
trăirea noastră sau în
umblarea în ascultare
este posibilă doar
datorită faptul că El
lucrează prin noi.

Anun&uri

Slujim pe Domnul cu
credincioșie. La cruce
am fost plasa/i „în
Cristos” și El este în noi
(Gal. 2:20). Noi suntem
acum Trupul lui pe
pământ, creat pentru
faptele bune pregătite
de El în care să
umblăm (Efes. 2:10).
Isus n-a fost crucificat
pentru ca noi să stăm
comozi în bănci și să
ascultăm predici bune.
El are un scop cu noi
pe care trebuie să-l
împlinim pe acest
pământ.

Vorbim despre
credin&a noastră.
Știind ce-a făcut
Cristos pentru noi ar
trebui să ne
motiveze să
împărtășim
Evanghelia cu al/ii.
Această lume este
plină de oameni care
suferă și au nevoie
de mântuire; și
devreme ce
eternitatea lor este
în joc, cum putem să
tăcem?

preluare după devoţional inTouch Ministries

• Continuă înscrierile pentru un nou botez în apă care va avea loc în
biserica noastră în luna Mai. 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”!
• Miercurea, de la ora 17, pentru cei care au nevoie de consiliere sau
doresc să mărturisească păcate, pastorul bisericii vă stă la dispozi/ie.

