Cautã evlavia!
Luni, 27 Mai

Duminicã, 2 Iunie

Citirea: Iosua 13, Isaia 17-18, 2 Timotei 3-4

Citirea: Iosua 19, Isaia 25, Evrei 8-9
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Dana şi Denisa, Sorin Tămaş
şi Teodor Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului!

Marþi, 28 Mai
Citirea: Iosua 14, Isaia 19, Tit 1-3
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 29 Mai
Citirea: Iosua 15, Isaia 20-21, Filimon 1
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Azi, 26 Mai
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Tiberiu Bulzan

Joi, 30 Mai
Citirea: Iosua 16, Isaia 22, Evrei 1-2

Vineri, 31 Mai
Citirea: Iosua 17, Isaia 23, Evrei 3-5
Închinare continuă, dela ora 18.

Sâmbãtã, 1 Iunie
Citirea: Iosua 18, Isaia 24, Evrei 6-7
Sărbătoarea copiilor, de la ora 17.

Evrei 3:12
Versetul sãptãmânii:

Luaţi seama, dar,
fraţilor, ca niciunul
dintre voi să n-aibă o
inimă rea şi
necredincioasă, care
să vă despartă de
Dumnezeul cel Viu.
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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

Plan A vs. Plan B
Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu
te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în
toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările
(Proverbe 3:5,6)
Prea mul&i creștini sunt spiritual inconștien&i și înfrân&i în
umblarea lor zilnică, fără să-și dea seama că există o bătălie
care se dă pentru mintea lor. Când acești creștini percep natura
conflictului în care se găsesc și își dau seama că pot fi
transforma&i și că reînnoirea min&ii este un proces care &ine o
via&ă, ei vor ajunge să experimenteze libertatea.
Există două moduri de trăire, iar acestea sunt antagonice:
prin credin ă și prin ra iune (vedere). Desigur, aceasta nu
înseamnă că credin&a anulează ra&iunea sau că ignoră
responsabilitatea omului de a gândi. Dimpotrivă, Dumnezeu ne
cere să gândim și să alegem! Problema este că abilitatea
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continuare...

noastră de a ra&iona este limitată. Domnul spune: „Cât sunt de
sus cerurile fa&ă de pământ așa sunt de sus căile Mele fa&ă de
căile voastre și gândurile Mele fa&ă de gândurile voastre” (Isaia
55:9). Suntem incapabili să în&elegem gândurile lui Dumnezeu
prin ra&iunea omenească de aceea suntem dependen&i de
revela&ia divină.
Așadar, putem alege să trăim după modul lui Dumnezeu –
operând prin credin&ă – planul A, sau putem trăi după modul
nostru, operând pe baza abilită&ii noastre limitate de
ra&ionalizare – planul B. De obicei, dacă omul nu vede planul lui
Dumnezeu, automat va trăi după planul B, modul lui propriu.
Solomon, în pasajul citat mai sus, ne imploră să trăim după
planul lui Dumnezeu.
Intensitatea trăirii după modul lui Dumnezeu – planul A –
este determinată de convingerea personală că voia lui
Dumnezeu pentru via&a ta este întotdeauna cea corectă cât și de
dedicarea ta în a-L asculta pe El.
Tăria planului B este determinată de cantitatea de timp și
energie investită în între&inerea gândurilor care sunt contrare
cu voia lui Dumnezeu. Aten&ie, s-ar putea să știi că modul lui
Dumnezeu este cel corect, dar în momentul în care începi să
între&ii gânduri contrare Cuvântului lui Dumnezeu, ai trecut la
planul B folosindu-l ca pe o cale de scăpare, în cazul când planul
A eșuează. Este ra&ional să alegem modul nostru în defavoarea
căii lui Dumnezeu? Răspunsul la această întrebare te plasează
în una din cele două categorii de creștini, cei care trăiesc după
planul A sau după planul B.
Doamne, renun&ăm la modul nostru egoist, centrat pe noi
înșine. Alegem să ne supunem căii tale perfecte și să ne
încredem în Tine pentru rezultate.
(prelucrare după Neil Anderson)

CITATE…

Diamantele nu sunt nimic altceva, decât bucăţi de
cărbune care şi-au continuat treaba.

Binecuvântat este cel care, atunci când nu are nimic de
spus, se abţine să demonstreze acest lucru prin vorbe.

Începutul iubirii este punctul în care începem să
sacrificăm în noi acele lucruri care se opun oricărui
sacrificiu.

Viaţa poate fi înţeleasă numai privind înapoi, dar
trebuie trăită privind înainte.

Îngâmfarea poate să umfle un om, dar niciodată nu-l
poate ridica.

Anun%uri

• Sâmbătă, 1 Iunie de la ora 1700 va avea loc în biserica noastră,
Sărbătoarea copiilor. Copiii sunt chema,i să își invite prietenii; de
asemenea copiii de la Orfelinatul de pe Feldioarei vor fi invita,ii
noștri speciali. Tema întâlnirii este: Copiii Regelui! Să ne rugăm
pentru această întâlnire, ca to,i copiii să fie atinși de Cuvântul lui
Dumnezeu și în special cei care vor veni pentru prima dată. De
asemenea, cine are pe inimă să sprijine și financiar această
lucrare îi așteptăm să ne contacteze.

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

