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apare sã ptãmânal

Luni, 18 Martie

Duminicã, 24 Martie

Citirea: Levitic 26, Psalmi 137-139, Luca 9

Citirea: Numeri 5, Proverbe 2, Luca 16
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Robert Pop, Liviu Buzguţa
şi predică Tim Lamb

EDITORIAL,

Azi, 17 Martie

Sărbători şi sărbătoare!

Marþi, 19 Martie
Citirea: Levitic 27, Psalmi 140-142, Luca 10
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 20 Martie
Citirea: Numeri 1, Psalmi 143-144, Luca 11
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Florin Corde

Joi, 21 Martie

Versetul sãptãmânii:

Citirea: Numeri 2, Psalmi 145-147, Luca 12

Vineri, 22 Martie
Citirea: Numeri 3, Psalmi 148-150, Luca 13-14
Închinare tineri, de la ora 18.

Sâmbãtã, 23 Martie
Citirea: Numeri 4, Proverbe 1, Luca 15

Proverbe 1:7(NTR)

Frica de Domnul
este începutul
cunoaşterii,
dar nebunii
dispreţuiesc
înţelepciunea şi
disciplinarea.

IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui1i.
• Proclamă Evanghelia.

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

Citind cartea Leviticului, zilele acestea, am dat din nou peste
pasajul cu sărbătorile pe care evreii trebuiau să le sărbătorească.
(Și pentru că mereu mă fascinează ideea de Sărbătoare, nu mă
pot ab(ine să nu fac câteva remarci). Era vorba de ziua Sabatului,
Sărbătoarea Paștelor și Azimilor, Sărbătoarea primelor roade și
a Cincizecimii, Trâmbi(ele (Anul Nou), Ziua Ispășirii și
Sărbătoarea Corturilor. Erau legate două câte două, probabil
pentru a reduce numărul deplasărilor la Ierusalim.
De observat că ele sunt puse în calendar, cu lună și data. Erau
atât de importante încât nu puteau fi lăsate la voia întâmplării,
fiecare să sărbătorească după disponibilită(i, după puteri sau
după cum își aducea aminte. De învă(at: tot ceea ce este
important și î(i propui să faci, pune în calendar. Nu-(i asuma că
vei face. Dacă nu e în calendar, mai mult ca sigur că vei amâna și
până la urmă va rămâne nerealizat.
Mai este ceva legat de sărbătoare și anume, diferen(a între
sărbători și sărbătoare. Atunci, în vechime, ei aveau sărbători,

EDITORIAL,

continuare...

noi, astăzi, avem Sărbătoare. Sărbătorile erau în calendar,
Sărbătoarea e în inimă! Aceasta e, de fapt, diferen(a uriașă între
sărbători și Sărbătoare. Mai sunt creștini azi care vor să repete
sărbătorile. Le au puse pe zile, în calendar etc,… Sărbătorile sunt
ceva la care ajungi, într-o zi, le semnalezi, îndeplinești
ritualurile sărbătorii și mergi mai departe. Sărbătoarea e ceva
cu care mergi. În inimă! Mereu! Continuu!
Sărbătoarea are de-a face cu pasiunea noastră pentru Cristos.
Sărbătoarea are de-a face cu libertatea noastră în Cristos.
Sărbătorile robesc, Sărbătoarea eliberează!
Pe săptămâna viitoare!

Anun#uri

• Au început înscrierile pentru un nou botez în apă care va avea loc în
biserica noastră. 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.

• În această săptămână va avea loc la Șuncuiuș întâlnirea păstorilor și
lucrătorilor din cadrul părtășiei bisericilor Holiness din România.
Lectorul acestei conferin1e va fi pastorul Tim Lamb împreună cu o
echipă de fra1i din care va face parte și Ronnie Turner. Să ne rugăm ca
Domnul să dea lumina și călăuzirea Lui peste to1i cei care vor participa.

• 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. Folosi1i plicul de colectă pentru aceste dona1ii. „Să dăm
hrană celui flămând”!
• Vă încurajăm să completaţi formularul de donaţie a 2% din impozitul
pe salar deja plătit pe anul 2012. Donaţiile făcute astfel către CCB, vor
susţine proiectele bisericii.

Îndemnuri misionare
Misiunea bisericii sunt misiunile.

Bisericile care nu evanghelizează se fosilează.

De ce unii să audă Evanghelia de două ori înainte ca al1ii să
o audă o singură dată măcar? –Iswald J Smith

Dă după venitul tău, ca nu cumva Dumnezeu să-1i facă
venitul după dărnicia ta. –Peter Marshall
Putem da fără să iubim, dar nu putem iubi fără să dăm.

Nu cât de mult din banii mei Îi voi da lui Dumnezeu, ci cât
din banii lui Dumnezeu voi 1ine pentru mine!
Mila nu este o înlocuitoare pentru ac1iune.

Cel mai bun tratament pentru o biserică bolnavă este de a
o supune unui regim misionar.

Dumnezeu a avut un singur Fiu și L-a făcut misionar. –David
Livingstone

Atât timp cât sunt milioane lipsite de Cuvântul lui
Dumnezeu și cunoașterea lui Isus Cristos, îmi va fi imposibil
să-mi dăruiesc timpul și energia celor care le au pe
amândouă. –J.L. Ewen
Prima lucrare a întregii Biserici este de a da Evanghelia
întregii lumi.
Nu-L po1i întrece pe Dumnezeu în dărnicie. –Oswald J.
Smith
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