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Luni, 25 Martie

Duminicã, 31 Martie

Citirea: Numeri 6, Proverbe 3, Luca 17

Citirea: Numeri 14, Proverbe 10, Luca 23
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Sorin Tămaş
şi Teodor Bulzan

EDITORIAL,

Azi, 24 Martie

Poziþionare în marº!

Marþi, 26 Martie
Citirea: Numeri 7, Proverbe 4, Luca 18
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 27 Martie
Citirea: Numeri 8-9, Proverbe 5, Luca 19
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: Robert Pop
şi predică Marvin Goodnight

Joi, 28 Martie
Citirea: Numeri 10, Proverbe 6, Luca 20

Vineri, 29 Martie
Citirea: Numeri 11, Proverbe 7, Luca 21
Întâlnire tineri, de la ora 18.

Sâmbãtã, 30 Martie
Citirea: Numeri 12-13, Proverbe 8-9, Luca 22

Proverbe 4:5

Versetul sãptãmânii:

Dobândeşte
înţelepciune,
dobândeşte
pricepere;
nu uita cuvintele
gurii mele şi nu te
abate de la ele.

IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui/i.
• Proclamă Evanghelia.

Anul XXI
Nr. 12 / 24 martie 2013
apare sã ptãmânal

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

Am învă)at în această săptămână, citind cartea Numeri, că,
poporul Israel nu se putea deplasa oricum înspre ara
Făgăduin)ei. Fiecare trib avea un loc specific, acesta fiind
determinat în func)ie de Cortul Întâlnirii. Sigur că, în cadrul
tribului, fiecare familie își avea locul ei, din nou, bine determinat.
Dar, revenind, fiecare trib trebuia să fie pozi)ionat în func)ie de
Cortul Întâlnirii.
Se ascunde aici o mare lec)ie pentru noi dată de însemnătatea
Cortului Întâlnirii. Știm că acesta – Cortul Întâlnirii – era legat de
Prezen)a Domnului în mijlocul poporului. Ordinea de marș, în
cazul lor, era în func)ie de Cort. În situa)ia noastră, prezen)a
Domnului nu este legată de un loc anume, ci noi înșine suntem
temple ale Duhului Sfânt, iar prezen)a Domnului este în noi.
Umblarea noastră în această lume trebuie să fie determinată de
prezen)a Domnului.
Nu putem umbla oricum, în orice loc, izola)i – fără a face parte
dintr-o comunitate pentru că toate acestea au legătură cu modul

EDITORIAL,

continuare...

nostru de pozi)ionare fa)ă de prezen)a Domnului în via)a
noastră. Pe de o parte, deci, prezen)a Domnului în via)a noastră
determină umblarea noastră în lume, pe de altă parte, modul
nostru de umblare arată cât de mult există în noi prezen)a Sa.
Este ceea ce spune și apostolul Pavel: umbla)i deci călăuzi)i de
Duhul și nu ve)i împlini faptele firii pământești!
Pe săptămâna viitoare.

Anun#uri

• 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”!

• 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.
• Miercurea, de la ora 17, pentru cei care au nevoie de consiliere sau
doresc să mărturisească păcate, pastorul bisericii vă stă la dispozi/ie.
CITATE…

Părinţii se supără când copiii spun minciuni şi uneori se
supără de moarte când spun adevărul.

Pentru ca răul să triumfe este suficient ca oamenii buni să
nu facă nimic.

Am toate defectele celorlalţi şi totuşi ceea ce fac aceştia mi
se pare inadmisibil.

Din seria:

Dumnezeu este la lucru

Creşterea spirituală

de Charles Stanley

În întreaga Biblia îl vedem pe Dumnezeu la lucru în vie/ile
oamenilor. Uneori o face într-un mod dramatic, ca episodul
cu Marea Roșie care le-a permis israeli/ilor să scape de
armata egipteană. Alte ori ar părea că nu ac/ionează. Maria
și Marta trimit vorbă lui Isus că fratele lor are nevoie de
ajutor, dar Cristos întârzie să ajungă în casa lor (Ioan 11:3-6).

Tatăl nostru ne-a dat Duhul Sfânt care ne ajută să
recunoaștem Prezen/a și Mâna Lui. Duhul este Cel care ne
dă discernământul spiritual care ne ajută să în/elegem când
și unde El lucrează.

Pe lângă discernământul spiritual trebuie să învă/ăm să fim
răbdători pentru că El lucrează după timpul Lui, nu al nostru.
După ce li s-au promis urmași mul/i, Avraam și Sara trebuiau
să aștepte până treceau de punctul în care puteau să aibă
copii, înainte de a-l avea. Nerăbdarea ne poate face să luăm
lucrurile în propriile mâini și astfel să apară greșeala.

Planul Lui ne poate duce de asemenea prin perioade dificile,
cum a fost cazul lui Iosif. Înainte ca Dumnezeu să-l ridice în
pozi/ie de autoritate, Iosif a fost vândut în sclavie și
întemni/at pe nedrept.

Isus a spus ucenicilor că Tatăl este întotdeauna la lucru și la
fel este El. Vom fi încuraja/i și întâri/i în credin/a noastră
când vom recunoaște modul în care operează El. Când
întrezărim pu/in din modul în care El lucrează aceasta ne va
motiva să stăm pe cale și ne va ajuta să ne men/ineam
perspectiva Lui asupra vie/ii.

