Bucurã-te de Domnul,
ºi cautã prezenþa Lui!
Luni, 31 august

Duminică, 6 septembrie

Citirea: Psalmi 132—134 ºi 1 Corinteni 11:17-34

Citirea: Psalmi 148—150 ºi 1 Corinteni 15:29-58
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Sorin Tămaş
şi Teodor Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului!

Marţi, 1 septembrie
Citirea: Psalmi 135—136 ºi 1 Corinteni 12
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 2 septembrie
Citirea: Psalmi 137–139 ºi 1 Corinteni 13
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi, Florian
Prodea şi studiu cu Ionel Socaciu

Joi, 3 septembrie
Citirea: Psalmi 140–142 ºi 1 Corinteni 14:1-20

Vineri, 4 septembrie
Citirea: Psalmi 143—145 ºi 1 Corinteni 14:21-40

Sâmbătă, 5 septembrie
Citirea: Psalmi 146—147 ºi 1 Cor. 15:1-28

Azi, 30 august
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Timotei Bulzan

1 Corinteni 15:25

Versetul sãptãmânii:

Căci trebuie ca El
să împărăţească
până va pune pe
toţi vrăjmaşii sub
picioarele Sale.
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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 Tiberiu Bulzan

ÎNCOTRO TE TRAGE
INIMA!
Care sunt lucrurile
care-ți captează atenția?
Care sunt lucrurile pe
care le faci cel mai mult
într-o săptămână sau
într-o
lună?
Zilele
trecute mi-am făcut o
astfel de analiză. Ce
iubesc, ce mă face să merg mai departe, ce îmi dă acea stare de
bine în mijlocul încercărilor, a provocărilor de tot felul. Desigur
lucrurile cărora le dăm atenție, le ținem aproape de noi. Așadar ce
îți captează atenția? Tv-ul, rețelele sociale, prietena, prietenul,
sportul, politica, o bârfă…? Lucrurile cărora le dăm atenție ne arată
ce iubim cel mai mult. Te-ai întrebat vreodată, ai fost curios să știi:
Lui Isus ce-i atrage cel mai mult atenția? Care sunt lucrurile care-L

continuare...

preocupă? El a venit pe pământ cu o misiune, să-L glorifice pe
Tatăl, să moară pentru păcătoși, să învie și acum stă în glorie,
întronat, vede și știe totul. Ce e în atenția lui Isus?
În Apocalipsa 2 și 3 găsim ceea ce-L preocupă pe Isus. Biserica
locală. Lui îi pasă de biserica locală, El scrie celor 7 biserici prin
Ioan. Ești atent la ce se întâmplă în biserica ta? Îți pasă ce se
întâmplă? Te rogi pentru asta, știi care sunt nevoile, te interesează
să fi un om al rugăciunii, să fi grijuliu cu ceilalți, să îți pese de ce se
întâmplă, să fi gata să sari în ajutorul aproapelui, îți cunoști locul în
trupul lui Hristos?
Lui Isus îi pasă de biserica locală așa de mult încât știe cine îi
sunt liderii, știe dacă sunt profeți falși, știe starea oamenilor, știe
suferința și greutățile prin care trece.
Dacă ne uitam la cele 7 scrisori, Isus nu are întotdeauna ceva
frumos de spus, dar cu unele biserici e puțin mai blând, le spune:
uite ce este bine și ce este rău, încurajându-i să facă corecțiile
necesare.
Bisericii din Filadelfia nu are nimic rău să-i spună. Nu are nici o
critică, doar recomandări. Credeți că biserica din Filadelfia era una
perfectă? Nicidecum. Credeți că era o biserică fără probleme? Cu
siguranță aveau problemele lor. Unde sunt oameni, acolo sunt și
probleme. Dar Isus nu vorbește despre probleme, ci îi încurajează.
Apocalipsa 3:8,10,11 spune: „Ştiu faptele tale: iată, ţi-am pus
înainte o uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai
puţină putere, şi ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele
Meu. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de
ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să
încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca
nimeni să nu-ţi ia cununa.”
Încotro te trage inima? Fie să vezi ușa deschisă pe care El o
pune înaintea ta. Pășește prin credință în ceea ce El are pregătit
pentru tine. Dumnezeu ne iubește, Lui ii pasă de noi. Stai aproape
de El, fii atent la ceea ce El lucrează prin Biserica Lui.

Te simţi nepregătit pentru Marea trimitere?
de Charles Stanley

Aceasta este una din marile scuze pe care oamenii le folosesc
pentru a evita slujirea Lui, dar nu una care să stea în picioare. Sunt
trei consecinţe ele eşecului de a ne îndeplini chemarea: 1) frânăm
lucrarea Lui pe pământ, 2) pierdem binecuvântarea care vine în
urma ascultării şi 3) pierdem răsplătirile cereşti.
Isus a cunoscut tendinţa omului de a se simţi inadecvat. De
aceea şi-a asigurat urmaşii că vor primi un Ajutor - pe Duhul Sfânt
- care să vină şi să locuiască în ei pentru totdeauna. Duhul
împuterniceşte, energizează şi echipează credincioşii pentru a-L
sluji pe Cristos.
Tatăl nostru ceresc are o lucrare în minte pentru toţi cei care-L
urmează. De aceea El a selectat „echipamentul” spiritual necesar
pentru a face lucrarea Lui. Darurile care Duhul le dă vor completa
şi vor spori talentele naturale pe care Creatorul le-a pus în noi
înainte de a ne naşte. Chiar şi cea mai neînsemnată slujbă
contribuie la Marea trimitere şi la întărirea trupului lui Cristos.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

EDITORIAL

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.
Tinerii sunt aşteptaţi în fiecare Marţi de la 10 şi Joi de la ora 19
la un timp de rugãciune şi citire a Cuvântului.
Domnul sã vorbeascã inimilor şi sã transforme vieţi!

