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Fii focalizat ... pe Cristos!
Luni, 26 August

Duminicã, 1 Septembrie

Citirea: 1 Împãraþi 21, Ieremia 48, 1 Corinteni 7

Citirea: 2 Împãraþi 6, Plâng. Ier. 2, 1 Cor. 15
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Gavril Bulzan
şi Tiberiu Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului!

Marþi, 27 August
Citirea: 1 Împãraþi 22, Ieremia 49, 1 Cor. 8-9
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 28 August
Citirea: 2 Împãraþi 1-2, Ieremia 50, 1 Cor. 10
Întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Joi, 29 August
Citirea: 2 Împãraþi 3, Ieremia 51, 1 Corinteni 11

Vineri, 30 August
Citirea: 2 Împãraþi 4, Ieremia 52, 1 Cor. 12-13

Sâmbãtã, 31 August
Citirea: 2 Împ. 5, Plâng. Ier. 1, 1 Cor. 14

Azi, 25 August
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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

A mai trecut o vară!

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Dana şi Denisa şi Florin Corde

1 Corinteni 9:26

Versetul sãptãmânii:

Eu deci alerg, dar nu
ca şi cum n-aş şti
încotro alerg. Mă
lupt cu pumnul, dar
nu ca unul care
loveşte în vânt.

Încă o vară a mai trecut pe lângă noi. Pe neștiute, pe nevrute,
pe nesim'ite! Îmi vine să întreb, și noi cum suntem? Poate mai
obosi'i, sau mai neîmplini'i, sau binedispuși, sau victorioși sau
cu mai mari așteptări de la toamna în care intrăm peste o
săptămână doar!
Cred că acum ar trebui să ne (re)facem bilan'ul! Oricum la
Anul Nou nu-l prea face nimeni. Sunt prea distrași de alte
„priorită'i”! De câ'iva ani, împreună cu echipa de conducere, cu
lideri de departamente, ne întâlnim în luna septembrie pentru
analiză și obiective viitoare. Vă îndemn pe fiecare să face'i
aceasta și la nivel personal și de familie. Mă gândesc, în primul
rând la domeniul spiritual din via'a noastră. Ca să fiu mai exact,
ar trebui să medităm la faptul, dacă am reușit, în ce măsură, să
împletim fiecare domeniu al vie'ii noastre cu domeniul
spiritual. În mod normal, practic și biblic, desigur, nu ar trebui
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continuare...

să fie absolut nici un domeniu al vie'ii noastre care să nu fie
străpuns, cu un fir roșu, de dimensiunea spirituală. Cu alte
cuvinte, nu putem spune că suntem spirituali doar când suntem
la biserică, iar când suntem la locul de muncă avem alte valori.
Cum nu putem spune că suntem spirituali doar când citim
Biblia, în rest, putem citi sau viziona orice, doar suntem în
manifestarea noastră firească etc. Repet, orice facem trebuie să
fie străpuns de fiorul spiritual.
Pentru o analiză mai ușoară, ar trebui să ne punem
întrebarea și să dăm și răspunsul: în ce măsură, orice lucru pe
care-l fac în via'a mea – munca, cititul, învă'atul etc. – respectă
dimensiunea spirituală? Există un domeniu în via'a mea unde
am tendin'a să spun că acel domeniu nu are cum să aibă de-a
face cu lumea spirituală? De obicei, foarte mul'i consideră că
munca sau domeniul financiar din via'a noastră, sau concediul,
sunt asemenea domenii.
Încă odată: orice domeniu din via'a noastră a fiecăruia
trebuie să aibe și să respecte dimensiunea spirituală.
Măcar asupra acestui aspect să ne verificăm.
Despre toate celelalte, data viitoare!

Anun%uri

• Pregătirile pentru un nou botez în apă continuă. Botezul va avea
loc în biserica noastră la sfârșitul lunii Septembrie. Dacă L-ai
primit pe Isus în inima ta ca Domn și Mântuitor, mărturisește
aceasta în apa botezului, cu bucurie și cu hotărârea de-a trăi deacum pentru El. Pentru aceasta lua-i legătura cu Ionel Socaciu.

• 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”!

Cucerește frica

(devo-ional scris de Charles Stanley)

Cu to-ii vom experimenta
momente de teamă și negarea lor
sau a încerca să le ascundem nu ne
va ajuta la nimic. Când întâmpini
frica pune--i câteva întrebări: De
unde vine? (știi sigur că nu de la
Dumnezeu). M-a dezamăgit
Dumnezeu în trecut? Promite El să aibă grijă de toate nevoile mele?
Se -ine El de promisiune?

Când citim Biblia găsim nenumărate exemple a credincioșiei lui
Dumnezeu. De exemplu, Pavel a trăit în dificultă-i, persecu-ii, durere
și tot felul de circumstan-e potrivnice. Apostolul scrie aceste cuvinte
cunoscute: „… ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele
celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt
chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28). Asta ne spune că pentru
cei care se încred în El, Dumnezeu întoarce orice dificultate,
pierdere sau separare în ceva bun.
De la Avraam la Isaia, la David, la Iov, la Iona, la Pavel, la Ioan, vedem
dragostea constantă a lui Dumnezeu pentru copiii Lui. Cuvântul Lui
este o candelă care ne va călăuzi clar când circumsan-ele sunt negre.
Ea oferă cea mai bună direc-ie pe care o putem găsi. Când vom
medita asupra Cuvântului, ne vom ruga și-L vom lăsa să se
încorporeze în via-a noastră, lumina Lui va alunga întunericul.
Psalmii, în special ne ajută să confruntăm frica.
Dumnezeu, conducătorul suveran al acestui univers este în controlul
vie-ii tale. Nu face greșeala de a crede că nu este, pentru simplul
motiv că nu operează după voin-a și programul tău. Dacă citești
Biblia, meditezi asupra ei, vei găsi putere autentică în promisiunile
Lui.

