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Luni, 8 Aprilie

Duminicã, 14 Aprilie

Citirea: Numeri 26, Proverbe 18, Filipeni 1-2
Întâlnirea bărbaţilor de la ora 18.

Citirea: Numeri 33, Proverbe 24, Ioan 6
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Robert Pop, Gavril Bulzan
şi Timotei Bulzan

EDITORIAL,

Azi, 7 Aprilie

Opriri interzise!

Marþi, 9 Aprilie
Citirea: Numeri 27, Proverbe 19, Filipeni 3-4
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 10 Aprilie
Citirea: Numeri 28, Proverbe 20, Ioan 1
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Ionel Socaciu

Joi, 11 Aprilie

Proverbe 19:16

Citirea: Numeri 29,-30 Proverbe 21, Ioan 2-3

Vineri, 12 Aprilie
Citirea: Numeri 31, Proverbe 22, Ioan 4
Întâlnirea adolescenţi / liceeni de la ora 18.

Sâmbãtã, 13 Aprilie
Citirea: Numeri 32, Proverbe 23, Ioan 5

Versetul sãptãmânii:

Cine păzeşte
porunca, îşi păzeşte
sufletul; cine nu
veghează asupra căii
sale, va muri.

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

Anul XXI
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apare sã ptãmânal

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

Citind cartea Numeri, m-am oprit asupra călătoriilor lui Israel în
pustie. După episodul cu trimiterea iscoadelor când ei falimentează
definitiv, iar Dumnezeu decretează în dreptul acelei genera'ii că nu
va intra în ara Promisă, se observă o schimbare importantă a
modului în care Dumnezeu continua să lucreze cu ei. Dacă până aici
Dumnezeu răspunde la nevoile lor prin minuni, în continuare,
minunile le sunt date condi'ionat. Exemplu, minunea cu apa din
stâncă, apari'ia apei era după ce Moise trebuia să-I vorbească.
Această schimbare l-a surprins până și pe Moise care a lovit stânca,
greșeală care l-a costat și pe el intrarea în ară. Al doilea exemplu
este cel cu șarpele de bronz. Era o condi'ie ca minunea vindecării
de mușcăturile de șarpe să aibă loc, anume, ascultarea, respectiv
privirea prin credin'ă la șarpele înăl'at de Moise.
În fine, ei continua pe același registru: Dumnezeu le dă victorie
împotriva amori'ilor, iar ei, nu găsesc altceva mai bun de făcut
decât să se așeze în satele lor locuindu-le! Este evident cât de mult
mai aveau ei în minte ară Făgăduin'ei. Cât de mult o doreau! Care
le era perspectiva! S-au oprit să locuiască în locuri nepermise. Nu

EDITORIAL,

continuare...

era suficient că ei văzuseră cu ochii lor cum al'ii au murit în pustie
din cauza nemul'umirilor și a neascultării, ei aleg, ei înșiși, să
locuiască acolo, renun'ând la ara Făgăduin'ei!
Oare nu se repetă istoria? Oare nu sunt, prea mul'i aceia care se
opresc când trebuie să înainteze?!
Mai e pu'in de mers! De ce să te oprești acum?!
Continuă să mărșăluiești. Nu te opri în locuri interzise!
Dacă te ui'i bine, se vede ara!
Continuă să mergi!
Oprirea interzisă!

Cina

de Ioan Alexandru

Vine un musafir la noi în casã
Aducãtor de har orice strãin
Îl vom pune în frunte la masã
Lângã pâine ºi vin

Cât ne este vatra de sãracã
Pe cât suntem de mulþi lângã foc
Îi place lui Dumnezeu sã petreacã
Cu noi la un loc
Fãrâmiturile-astea puþine
Trebuie sã le-mpãrþim chibzuit
Sã rãmânã coºurile pline
Din cât a prisosit
Fiece casã-mpãrãþie
Fiece masã prestol
Prin fiecine poate sã vie
De când mormântul e gol.

CITATE…

Cina Domnului este o comemorare, o comuniune şi o
consacrare. Ea ne aduce aminte de ceea ce a făcut Cristos,
ne dă prilejul să stăm în părtăşie unii cu alţii în acelaşi trup
al lui Cristos şi ne îndeamnă la o nouă consacrare
personală în slujirea Evangheliei.

Domnul Isus îţi spune: „Te iubesc chiar şi aşa cum eşti”,
dar întotdeauna adaugă: „Te iubesc însă mult prea mult ca
să te las în această stare”.

El a venit să plătească o datorie pe care nu o făcuse,
motivat de faptul că noi făcusem o datorie pe care n-o
puteam plăti.

Singura persoană care a trăit înainte de a se naşte a fost
Isus Cristos.

Anun&uri

• Luni, 8 Aprilie de la ora 18 va avea loc Întâlnirea bărba&ilor din
biserică. Îl vom avea invitat pe Prof. Dr. Ionu- Popescu. Sunte-i
aștepta-i cu drag!

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

