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Voi fi mai generos ca pânã acum!
Luni, 12 mai

Duminică, 18 mai

Citirea: Exod 21–24

Citirea: 2 Corinteni 9–10
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian, Sorin Tămaş
şi Florian Prodea

Întâlnirea bărbaŃilor, de la ora 18.

Marţi, 13 mai
Citirea: 2 Samuel 10–14
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 14 mai
Citirea: Psalmii 57–59
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Ioan Vârsta
ºi Ionel Socaciu

Joi, 15 mai
Citirea: Iov 39–40

Vineri, 16 mai
Citirea: Ieremia 37–41
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 17 mai
Citirea: Luca 3–4
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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

DEASUPRA NORILOR, FUGIND DE NOAPTE!
Azi, 11 mai
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: ªtefan Bulzan ºi Eugen Tămaş

Versetul sãptãmânii:

2 Corinteni 9:6
Să ştiţi: cine
seamănă puţin,
puţin va secera;
iar cine seamănă
mult, mult va
secera.

M

ă simt hăruit de Dumnezeu să fiu în această călătorie care ne
forţează limitele, dar ne şi ajută să descoperim lucruri fascinante cu
care nu ne-am mai întâlnit. Aceste câteva rânduri se vor a fi o încercare
de a pune în cuvinte trăirile ultimelor zile care să ne amintească cât de
Măreţ e Creatorul nostru şi cât de fascinantă este creaţia Lui.
Am văzut clădiri frumoase, zgârie-nori, poduri peste şi tuneluri pe sub
ape, aeroporturi uriaşe şi deşi şi acestea sunt impresionante, câteva
lucruri aş menţiona care să le scot în evidenţă şi printr-o aplicaţie
spirituală: călătoria deasupra norilor (când scriu aceste rânduri sunt la
peste 11.000 de metri, între Tokyo şi Atlanta), senzaţia că timpul stă în
loc, faptul că eşti dependent de nişte motoare care trebuie să funcţioneze continuu timp de 12 ore sau faptul că ajungi să experimentezi, nu
doar să ştii, că pământul este rotund. Dar să le luăm pe rând.
1. Deasupra norilor. Îmi aduc aminte cum ne povesteau părinţii cu
fascinaţie despre senzaţia pe care o ai când te desprinzi de pământ şi
apoi când vezi norii sub tine. Este un peisaj nou desprins de cotidian şi
pământesc, momente care te fac să-ţi aduci aminte de Cer, viitoarea
noastră casă. Cât de mult aşteptăm ziua aceea?
2. Timpul. Să pleci dintr-un loc într-o zi şi să ajungi după 12 ore în alt
loc în aceeaşi zi, la o oră mai devreme de cum ai plecat, asta se numeşte
simplu, efectul fusului orar. Totuşi, este ciudat să-ţi scrie pe telefon, în
timpul zborului - sâmbătă ora 02:55 şi când ajungi la destinaţie să scrie
vineri ora 15:00. Dar asta ne aduce aminte că deşi aici timpul „patinează“
va veni o vreme când vom ieşi din această dimensiune a timpului şi vom
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continuare...

intra în dimensiunea eternităţii. Pentru aceasta cum ne pregătim?
3. Dependenţa. Când eram la 10.000 m înălţime, n-am putut să nu
mă gândesc că dacă se întâmplă ceva cu motoarele se va întâmpla
altceva cu noi toţi. Dar mi-am adus aminte de faptul că în orice vreme, în
orice circumstanţă, că sunt în avion la mare înălţime sau în orice alt loc
nu trebuie să depind decât de Dumnezeu.
4. Pământul. Această întindere făcută cu atâta măiestrie şi pricepere
de Creator este într-adevăr fascinantă. Priveliştea clară a munţilor din
Alaska, acoperiţi de zăpadă, este unică, cerul albăstrui-roşcat-portocaliu
al apusului de soare este tabloul unui Maestru care pur şi simplu te lasă
fără cuvinte. Legile care fac funcţional acest pământ sunt încă valabile şi
sunt atâtea lucruri care îl fac fascinant fără ajutorul omului. Dar ceea ce
contează când vom pleca de pe el sunt relaţiile care le-am dezvoltat şi
oamenii cu care ne vom reîntâlni.
Într-o zi toate acestea vor trece, să nu ne pară rău, chiar dacă
pământul are frumuseţile lui, pentru că ne vom îndrepta spre Casa pe
care El ne-o pregăteşte, mult mai frumoasă şi mai de dorit, şi atunci
zburând deasupra norilor vom scăpa definitiv de noapte!
Pe săptămâna viitoare!

Ce facem între Înviere şi CinCizeCime?
După învierea Sa dintre cei morţi Domnul Isus a petrecut încă 40 de zile
pe pământ cu ucenicii Săi în trupul Său înviat însoţindu-i pe ucenici şi
pregătindu-i să-şi asume responsabilitatea de a continua lucrarea pe care
a început-o El. Apoi înainte de înălţarea Sa la cer le-a promis că Îl va
trimite pe Duhul Sfânt ca să fie cu ei şi în ei şi să îi călăuzească în tot
adevărul. Biserica şi-a început misiunea în ziua Cincizecimii când Duhul
Sfânt S-a coborât peste grupul divers de ucenici care „stăruiau cu un
cuget în rugăciune şi în cereri“ (Fapte 1 şi 2).
Fiindcă Duhul Sfânt a fost trimis deja şi este disponibil pentru toţi cei
care cred în Isus Hristos ca Mântuitor şi Domn – „făgăduinţa aceasta este
pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în
oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru“ (Fapte 2:39)
nu mai trebuie să aşteptăm Rusaliile ca să fim umpluţi cu Duhul Sfânt.
Ai fost vreodată umplut de Duhul Sfânt? Eşti astăzi plin de Duhul
Sfânt? Noi, cu toţii, avem nevoie de o evaluare a stării noastre spirituale.
Suntem noi urmaşi sau ucenici ai lui Isus Hristos? Mai îndeplinim noi
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O masã pe zi!

D O N E AZÃ 25 de lei şi dai de mâncare
une i pe rsoane în ne voi, timp de o
sãptãmânã. F olosiþi plicul de cole ctã pe ntru ace ste donaþii.
„S ã dãm hranã ce lui flãm ând”!
În perioada 11-20 iunie se organizeazã un turneu de vizitare a Israelului.
Acest turneu se doreşte a fi unul deosebit, iar componenţa grupului
sã fie, pe cât posibil, fraţi şi surori din bisericã şi cunoscuţi.
Pentru detalii şi înscriere vã rog sã luaþi legãtura cu fr. Derecichei Aron.
În aceastã perioadã (luna mai), pastorul bisericii
Teodor Bulzan împreunã cu Timotei Bulzan participã la primul Summit
Global de învãţãturã, pãrtãşie şi strategie al bisericilor Holiness.
Sã ne rugãm pentru cãlãuzirea Domnului şi
protecţia Lui peste întreaga cãlãtorie.
Marea Trimitere pe care a dat-o El Bisericii Sale? Dacă „Da“, o îndeplinim
noi cu resursele noastre omeneşti sau primim putere de la Dumnezeu
pentru că suntem plini de Duhul Sfânt şi facem lucrarea Lui cu resursele
Lui? Dacă „Nu“, ce anume ne-a făcut să ne abatem de la calea cea îngustă
care duce la viaţă?
Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi în Ioan 15:5: „Eu sunt Viţa, voi
sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod;
căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.“
Haideţi ca în această săptămână să urmăm sfaturile pe care ni le dă
apostolul Pavel în Efeseni 5:15-18: „Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare
de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi
vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care
este voia Domnului. Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare.
Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.“ 

