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Cautã lumina Domnului!
Luni, 24 noiembrie

Duminică, 30 noiembrie

Citirea: Deuteronom 16-19

Citirea: 1 Ioan 1-3
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Sorin Tămaş
şi Teodor Bulzan

Marţi, 25 noiembrie
Citirea: Ezra 6-10
Întâlnirea mijlocitorilor, ora 18.

Miercuri, 26 noiembrie

Azi, 23 noiembrie

Citirea: Psalmii 137-139
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
şi Ionel Socaciu

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

Joi, 27 noiembrie

Versetul sãptãmânii:

Citirea: Eclesiastul 11-12

Vineri, 28 noiembrie
Citirea: Maleahi

Sâmbătă, 29 noiembrie
Citirea: Fapte 19-20

Eclesiastul 11:7
Dulce este
lumina; şi o
plăcere, pentru
ochi să vadă
soarele.

Str. Doina nr. 19, 410318 ORADEA, ROMÂNIA • TEL. (0359) 405.030, FAX (0259) 427.418

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

ECLESIASTUL SAU CARE
NE SUNT VALORILE!
Una din temele abordate în
cartea Eclesiastului este cea a
valorilor vieții. Solomon –
autorul cărții este cel mai
potrivit să abordeze această
problematică. După ce începe
bine, punându-și încrederea în
Dumnezeu, rugându-se și
cerând înțelepciune, alegând, deci, valorile spirituale mai pe sus
decât cele materiale, Solomon sfârșește prin a ceda în fața
acestora din urmă, în mod lamentabil, după ce, aproape
inexplicabil, rând pe rând, alege să ignore tot ceea ce scrisese în
cartea Proverbelor și care reprezintă esența valorilor pe care, odată
le avusese, Solomon.

EDITORIAL

continuare...

Din acest punct de vedere, cele două cărți sunt într-o antiteză
perfectă: o carte – Proverbele, care afirmă valorile spirituale,
principiile sănătoase de viață și o altă carte – Eclesiastul sau
Propovăduitorul care parcă încearcă să le facă praf, aruncându-le
în derizoriu încât, pe drept cuvânt te întrebi: ce s-o fi întâmplat cu
omul acesta!
Explicația o avem când analizăm și luăm în considerare care a
fost cererea lui Solomon inițial: el a cerut înțelepciune, dar a primit
și bogăție. Aceasta i-a fost dată ca test. Căderea lui a început
atunci când el a ignorat acest adevăr. Să nu uităm un lucru:
sămânța căderii se găsește mereu în ridicare tot așa cum, în orice
cădere se află și sămânța revenirii, a ridicării!
În fine, într-un fel, Eclesiastul este un strigăt de disperare dar și
de atenționare peste secole: aveți grijă de valorile voastre!
Cultivați-le! Nu le neglijați, nu le ignorați! Ca să nu-mi repetați
istoria,... zice Solomon!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

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.

Se apropie Seara Colindelor din 19 Decembrie. Sã ne rugãm pentru cei
care vor sluji, cei care pregãtesc acest eveniment şi desigur cei care vor
participa. Sã nu pierdem aceastã oportunitate de a ne invita prietenii,
vecinii, colegii sã audã Vestea Bunã a Evangheliei şi sã sãrbãtorim
împreunã pe adevãratul Sãrbãtorit al Crãciunului.

Un martor credincios şi constant
„căci Îi vei fi martor, faţă de toţi oamenii, pentru
lucrurile pe care le-ai văzut şi auzit.” (Fapte 22:15)

Pavel a văzut şi a auzit pe Domnul vorbindu-i din cer. Această
alegere divină a fost un privilegiu uriaş pentru el, dar n-a avut
intenţia să se oprească doar la el; ci a fost intenţionată să aibă un
impact şi asupra altora, da, asupra tuturor oamenilor.
Europa îi datorează lui Pavel faptul că Evanghelia a ajuns până
în zilele noastre. Este de-acum responsabilitatea noastră să-I fim
martori a ceea ce Domnul ne-a descoperit nouă şi este spre pieirea
noastră dacă ascundem această revelaţie preţioasă.
În primul rând, trebuie să vedem şi să auzim, altfel nu vom
avea ce spune, dar când asta s-a întâmplat, trebuie să fim dornici
să spunem mărturia noastră. Trebuie să fie ceva personal: „căci (Îi)
vei fi…”, trebuie să fie pentru Cristos: „Îi vei fi martor”
Trebuie să fie ceva constant şi captivant, mai presus de alte
lucruri şi ca o prioritate asupra altor lucruri. Mărturia noastră nu
trebuie selectată doar pentru câţiva, care vor primi cu bucurie, ci
„faţă de toţi oamenii” – pe toţi pe care-i putem atinge, tănâr şi
bătrân, bogat sau sărac, bun sau rău. Nu trebuie să fim tăcuţi ca
unii posedaţi de un duh tăcut, pentru că textul din faţa noastră
este o poruncă şi o promisiune pe care nu trebuie s-o ratăm – „îmi
veţi fi martori”, „voi sunteţi martori Mei, spune Domnul”
devoţional scris de Charles H. Spurgeon

CITATE

Cu cât ne numărăm mai bine binecuvântările, cu atât
ducem mai puţin dorul după extravaganţele pe care nu
ni le putem permite.

Nu zi niciodată „nu se poate”, ci începe cu „să vedem”.

