Rãmâi credincios Domnului,
El nu este nedrept!
Luni, 16 noiembrie

Duminică, 22 noiembrie

Citirea: Ezechiel 3-4 şi Evrei 11:20-40

Citirea: Ezechiel 18-19 şi Iacov 4
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Sorin Tămaş,
Teodor Bulzan

Marţi, 17 noiembrie
Citirea: Ezechiel 5-7 şi Evrei 12
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 18 noiembrie
Citirea: Ezechiel 8-10 şi Evrei 13
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
şi Ionel Socaciu

Joi, 19 noiembrie
Citirea: Ezechiel 11-13 şi Iacov 1

Vineri, 20 noiembrie
Citirea: Ezechiel 14-15 şi Iacov 2
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 21 noiembrie
Citirea: Ezechiel 16-17 şi Iacov 3

Azi, 15 noiembrie
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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

DARURI SPIRITUALE (IV)

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Florian Prodea

Iacov 3:18
Versetul sãptãmânii:

Şi roada
neprihănirii este
semănată în
pace pentru cei
ce fac pace.

Revenind la darurile spirituale,
duminica trecută am fost
provocați să medităm la darul
spiritual al conducerii și la cel al
ajutorărilor, iar astăzi vom
continua, din lista darurilor
charismata, darul vorbirii în alte
limbi și al tălmăcirii (traducerii)
limbilor.
Ceea ce vreau să precizez, toate aceste patru daruri, ca să mă
refer doar la acestea, au ceva în comun, anume că fiecare dintre
aceste lucrări: conducere, ajutorare, vorbire în alte limbi și
traducere se pot exercita și prin abilități naturale, iar prin pregătire
academică putem crește și ne putem dezvolta în aceste domenii.
Atunci, se poate întreba cineva, care e diferența și de ce avem
nevoie de un dar spiritual sau de o abilitare spirituală în timp ce

continuare...

putem avea acces la aceste îndeletniciri pe cale naturală și de
pregătire?!
Iată, în sensul acesta câteva observații:
• un creștin născut din nou, conștient de chemarea pe
care o are Dumnezeu pentru el va considera și va fi
conștient că inclusiv abilitățile naturale și cele pe care ni
le putem dezvolta pe această cale sunt tot din partea lui
Dumnezeu. El este sursa a tot ceea ce este bun, frumos
și folositor, El este bun și ne echipează cu daruri și
abilități chiar de la naștere pentru că El știe scopul pe
care îl are El cu noi.
• un creștin născut din nou și care posedă asemenea
abilități le va pune la crucea lui Cristos, în slujba Lui, în
mod conștient și deliberat.
• tot la fel, un asemenea creștin va acționa în totală
dependență de Dumnezeu, motivația lui va fi lărgirea
Împărăției lui Dumnezeu și proslăvirea lui Dumnezeu.
• omul care își culege slava și o caută, împreună cu alte
beneficii personale, de orice fel, făcând din acestea
motivația lucrării sale, operează în afara ariei de acoperire
a lucrării Duhului Sfânt.
Există deci o diferență de esență, o diferență de motivație în
operarea darurilor spirituale autentice în raport cu operarea doar
în virtutea unor abilități naturale sau învățate. Aceasta nu
înseamnă că dacă cineva are o abilitare spirituală într-un
asemenea domeniu, el nu are nevoie de pregătire și creștere,
dimpotrivă.
În final, oricare ar fi darul spiritual și chemarea, pregătirea
continuă, creșterea și dezvoltarea sunt imperative.
Apropo, m-aș bucura să stau de vorbă cu oameni care, în
această perioadă și-au descoperit daruri spirituale despre care
nu știau și ar dori să lucreze cu ele.
Pe săptămâna viitoare.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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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.

Miercurea de la ora 1700, pastorul bisericii stã la dispoziţia oricui are
nevoie de consiliere spiritualã. Este şi un timp dedicat mãrturisirii
pãcatelor înţelegând porunca biblicã şi importanţa acesteia în viaţa
credinciosului.

Oportunitãþi de slujire

În contextul darurilor spirituale despre care vorbim în această perioadă vă
prezentăm două oportunităţi de slujire.
Este o oportunitate extraordinară de a investi în generaţia
următoare, ca învăţător de copii, dar este şi o dovadă de ascultare
de Dumnezeu să laşi o moştenire spirituală generaţiei care vine
după tine. Este loc pentru implicare în acest domeniu atât pentru
tineri, care o şi fac deja, cât şi pentru cei trecuţi de 25 de ani. Cei
interesaţi luaţi legătura cu Alexandra Strete.

De asemenea există oportunitatea de implicare la departamentul
media al bisericii, cel care se ocupă de sonorizare, proiecţie
cântări, filmare video, transmisie live. Şi în acest domeniu este loc
de implicare atât pentru tineri, care o şi fac deja, dar şi pentru cei
trecuţi de 25 de ani. Cei interesaţi luaţi legătura cu Petri Muntean.
CITAT

Fă toate lucrurile bune posibile, prin toate mijloacele
posibile, în toate felurile posibile, în toate locurile
posibile, ori de câte ori este posibil, faţă de toţi cei care
îţi dau posibilitatea, atâta timp cât este posibil.

