Fii credincios în umblarea ta cu Domnul!
Luni, 8 Iulie

Duminicã, 14 Iulie

Citirea: 1 Samuel 20, Isaia 64, Matei 9

Citirea: 1 Samuel 28, Ieremia 4, Matei 15
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Dana şi Denisa, Gavril Bulzan
şi invitat Linwood Berry

Marþi, 9 Iulie
Citirea: 1 Samuel 21-22, Isaia 65, Matei 10
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Azi, 7 Iulie
Miercuri, 10 Iulie
Citirea: 1 Samuel 23, Isaia 66, Matei 11
Întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Joi, 11 Iulie
Citirea: 1 Samuel 24, Ieremia 1, Matei 12

Vineri, 12 Iulie
Citirea: 1 Samuel 25, Ieremia 2, Matei 13
Lansare album Sunny, de la ora 18.

Sâmbãtã, 13 Iulie
Citirea: 1 Sam. 26-27, Ieremia 3, Matei 14

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Tiberiu Bulzan
Absolvirea cl. VIII-a – Şcoala duminicală

Ieremia 2:19

Versetul sãptãmânii:

Tu singur te pedepseşti
cu răutatea ta şi tu
singur te loveşti cu
necredincioşia ta, şi vei
şti şi vei vedea ce rău şi
amar este să părăseşti
pe Domnul Dumnezeul
tău şi să n-ai nicio frică
de Mine, zice Domnul
Dumnezeul oştirilor.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui-i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XXI
Nr. 27 / 7 iulie 2013
apare sã ptãmânal

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

Duhul Sfânt şi curajul
S-au făcut multe afirma*ii despre Duhul Sfânt în aceste zile.
Multe afirma*ii adevărate, biblice, deși multe dintre ele au
ieșit din tiparele noastre. Chiar faptul că ne-am format
anumite tipare în legătură cu Duhul Sfânt nu este bine. Nu-l
putem condi*iona pe Duhul Sfânt, nu-I putem dicta, nici măcar
sugera ce și cum să facă, nu-L putem manipula, putem, însă, să
nu-L ascultăm și atunci, spune Biblia, El se întristează!
Cum spuneam, s-au spus multe, dar, poate că ceea ce a
frapat cel mai tare a fost afirma*ia, complet biblică, conform
căreia, o notă marcantă a botezului cu Duhul Sfânt este
curajul. Acesta ar trebui să primeze în constatarea dacă
cineva a fost sau nu botezat cu Duhul Sfânt. Sigur că, de obicei
se întâlnesc și alte semne supranaturale, dar cel mai
important este curajul de a-L mărturisi pe Cristos altora.

EDITORIAL,

continuare...

Într-adevăr, la Rusalii, ceea ce a făcut diferen*a în ucenicii de
dinainte și cei de după Rusalii a fost îndrăzneala pe care nu o
aveau înainte dar care este evidentă după Rusalii, în special la
Petru! Mereu vedem, în situa*ia bisericii primare, în Faptele
apostolilor, manifestarea curajului în urma umplerilor cu
Duhul Sfânt experimentate. Atât de important este curajul în
via*a creștinului încât, dacă cineva ar avea orice alte
manifestări supranaturale, inclusiv vorbirea în alte limbi și
i-ar lipsi curajul de a împărtăși altora Evanghelia, ar trebui
să-și pună întrebări privitoare la botezul cu Duhul Sfânt.
Iată o ocazie potrivită și un mod biblic de a ne verifica
fiecare dintre noi cum stăm cu focul Duhului Sfânt prin prisma
curajului pe care-l avem de a împărtăși Evanghelia oamenilor
nemântui*i.
Doamne Isuse, trimte Duhul Sfânt peste to*i cei care tânjesc
după Tine și sunt gata să pășească cu curaj în împlinirea a tot
ceea ce Tu i-ai chemat să facă, împlinindu-și scopul pe care Tu
îl ai cu via*a fiecăruia dintre ei. Amin!
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Fragment din cartea lui Lee Grady: Duhul Sfânt nu
e de vânzare…

Rusalii adevărate nu înseamnă doar zgomot sau sentimente. Ioan
Botezătorul a spus că Isus ne va boteza cu foc și cu putere. Ce este
focul Duhului?

Focul este elementul care purifică. Ioan Botezătorul a spus: „El Își
are în mână furca de treierat; Își va cură-i aria de treierat și Își va
strânge grâul în hambar; pleava însă o va arde într-un foc care nu
se stinge” (Matei 3:12). Când e vorba de Cincizecime, sfin-enia nu
este o chestiune colaterală. Ea este esen-a lucrării Duhului Sfânt.
Când El vine cu putere, vine și să ardă păcatul din via-a noastră. El
ne convinge de păcat, ne cercetează adevăratele noastre motiva-ii,
ne smulge din rădăcini neiertarea și ne zguduie mândria.

Problema noastră este că tratăm întreaga scenă din Faptele
apostolilor 2 de parcă ar fi o petrecere. Noi dorim zarvă, în loc de
frică de Dumnezeu. Ne petrecem timpul bălăcindu-ne la marginea
pu-in adâncă a râului Său când El are lucruri mai profunde pentru
noi – lucruri care necesită un caracter evlavios și o via-ă
crucificată. Adevărul este că ne e teamă să acceptăm furca de
vânturare a lui Isus și ne împotrivim atunci când focul Duhului Său
Sfânt vine să ne ardă egoismul.

Biblia ne spune că în ziua Cincizecimii s-au manifestat vântul și
focul. Nu vom vedea seceriș ca acela din acea zi fără ambele
elemente. Nu ar trebui să ne dorim ungerea Lui fără caracterul Lui.

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. 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.

