Bucurã-te de darul vieþii primit de la Cristos!
Luni, 29 Aprilie

Duminicã, 5 Mai

Citirea: Deuteronom 16, Eclesiastul 8, Fapte 7

Citirea: Deut. 22, Cânt.cânt. 2, Fapte 14-15
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Echipele unite şi Teodor Bulzan

Marþi, 30 Aprilie
Citirea: Deuteronom 17, Eclesiastul 9, Fapte 8
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

CRISTOS A ÎNVIAT!

Miercuri, 1 Mai
Citirea: Deuteronom 18, Eclesiastul 10, Fapte 9

Azi, 28 Aprilie

Joi, 2 Mai

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Tiberiu Bulzan

Citirea: Deuteronom 19, Eclesiastul 11, Fapte 10
Închinare, rugăciune şi Cuvânt, de la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Teodor Bulzan
Vom sta la Masa Domnului!

Vineri, 3 Mai
Citirea: Deut. 20, Eclesiastul 12, Fapte 11-12
Închinare, rugăciune şi Cuvânt, de la ora 18.
Vor sluji: Robert Pop şi Ionel Socaciu

Sâmbãtã, 4 Mai
Citirea: Deuteronom 21, Cânt.cânt. 1, Fapte 13
Sărbătoarea Învierii, de la ora 23.

Eclesiastul 11:10
Versetul sãptãmânii:

Goneşte orice necaz
din inima ta şi
depărtează răul din
trupul tău; căci
tinereţea şi zorile
vieţii sunt
trecătoare.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui2i.
• Proclamă Evanghelia.
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• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

Şapte valori esenţiale!

Dacă viziunea ne arată direc)ia, iar obiectivele și scopurile ne arată
pașii pe care trebuie să-i facem pentru a ne împlini viziunea, valorile
reprezintă platforma de lucru sau cum vom împlini obiectivele și
viziunea. Sau, cu alte cuvinte, care sunt lucrurile nenegociabile pentru
noi, la ce )inem așa de mult încât nici sub pretextul realizării viziunii
nu vom renun)a le ele.
Bishop Dr. Beacham ne-a împărtășit șapte valori ale Bisericii Holiness
așa cum ele au fost revelate de Dumnezeu lui și liderilor bisericii în urma
unui timp de studiu și rugăciune. Aceste valori sunt următoarele:
1. Biblia. Tot ceea ce credem, tot ceea ce facem, ce învă)ăm, ce
promovăm, mai departe trebuie să aibă la bază Cuvântul lui
Dumnezeu – Sfânta Scriptură.
2. Lucrarea Duhului Sfânt. Toate darurile Duhului Sfânt sunt
opera)ionale astăzi în biserică și sunt date fiecăruia, prin
credin)ă, spre folosul Trupului – a bisericii.
3. Sfinenia. Nu e vorba de legalism care se rezumă la reguli
impuse de unii altora, ci este vorba de frumuse)ea caracterului
lui Dumnezeu. El ne cheamă să fim și noi sfin)i.
4. Expansiunea Împărăiei lui Dumnezeu. Prin tot ceea ce
facem, prin tot ceea ce suntem trebuie să fim interesa)i și să
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slujim lărgirii grani)elor Împără)iei lui Dumnezeu. Orice loc
unde este recunoscută domnia lui Cristos, acolo este Împără)ia
lui Dumnezeu.
5. Dreptatea. Suntem chema)i să stăm lângă dreptate, să-i
sprijinim pe cei slabi, pe cei nedreptă)i)i: copiii, orfani, văduve,
copii nenăscu)i etc.
6. Responsabilitate f aă de generaii. Aceasta înseamnă
respectul între genera)ii, în)elegerea diferen)elor și acceptarea
genera)iei care vine. Învă)ătura biblică nu are nimic de-a face cu
prăpastia între genera)ii, ci cu armonia și responsabilitatea unei
genera)ii fa)ă de alta.
7. Generozitate radicală. Această valoare nu înseamnă doar
practicarea zeciuielii ca și ascultare de Cuvânt, ci înseamnă, pe
lângă aceasta și responsabilitatea pe care o avem fa)ă de
celelalte 90%. Recunoașterea că, de fapt și în realitate, tot ceea
ce avem, nu este al nostru, ci Îi apar)ine Domnului.
Valorile men)ionate mai sus au rădăcini în Cuvânt și merită a fi
puse la baza a ceea ce facem, atât la nivel personal, în familie și în
biserică. Pe săptămâna viitoare.

Anun%uri

• 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. Folosi2i
plicul de colectă pentru aceste dona2ii. „Să dăm hrană celui flămând”!

• Dragi familii, de 1 mai mergem la iarbă verde la cabana RiverSound (Valea
Aleului, Comuna Pietroasa). Pe lângă mâncarea bună pe care o vom servi
acolo (în funcţie de meniul ales, preţul este 20-25 lei/persoană, băuturile
nu sunt incluse în preţ), avem posibilitatea să facem jocuri/concursuri, să
mergem în drumeţie. Să vă aduceţi pături, jocuri şi apă/suc. Pentru a afla
mai multe informaţii despre plecare, vă rugăm să rămâneţi duminică seara
după program pentru o scurtă discuţie.
• De 1 Mai, tinerii vor pleca pentru o excursie de-o zi la Şuncuiuş. Tinerii care
doresc să participe să se înscrie la Dodi Mascaş. Cost participare 15 lei.

• Mâine, de la ora 17 în parcul 1 Decembrie se organizează Marşul Drumul
Crucii. Mai multe detalii găsiţi pe site-ul: drumulcrucii.ro

O linie a timpului Săptămânii Patimilor lui Cristos
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