Cautã evlavia!
Luni, 20 Mai

Duminicã, 26 Mai

Citirea: Iosua 5-6, Isaia 10, 2 Tesaloniceni 1-2

Citirea: Iosua 12, Isaia 16, 2 Timotei 2
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Liviu Buzguþa
şi Teodor Bulzan

Marþi, 21 Mai
Citirea: Iosua 7, Isaia 11, 2 Tesaloniceni 3
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 22 Mai

Azi, 19 Mai

Citirea: Iosua 8, Isaia 12, 1 Timotei 1-3
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 Eugen Tămaº

Joi, 23 Mai

1 Timotei 4:8

Citirea: Iosua 9, Isaia 13, 1 Timotei 4-5

Vineri, 24 Mai
Citirea: Iosua 10, Isaia 14, 1 Timotei 6

Sâmbãtã, 25 Mai
Citirea: Iosua 11, Isaia 15, 2 Timotei 1

Versetul sãptãmânii:

Căci deprinderea
trupească este de
puţin folos, pe când
evlavia este folositoare
în orice privinţă,
întrucât ea are
făgăduinţa vieţii de
acum şi a celei
viitoare.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui2i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XXI
Nr. 20 / 19 mai 2013
apare sã ptãmânal

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

Biserica în declin?!
Este Biserica în declin astăzi? După anumite voci, da! De
exemplu, unele statistici arată faptul că, în America, 9 din 10
biserici sunt în declin în ceea ce privește rata de creștere!
Aceasta se întâmplă, spun aceleași voci, datorită faptului că
prea mul'i creștini nu știu ce înseamnă să fii membru al
bisericii, să faci parte din Trupul lui Cristos. Cei mai mul'i
sunt atinși de boala consumerismului, așteaptă să
primească, doar, iar când așteptările nu le sunt împlinite,
pleacă. Ideea de slujitor, de a da, a împărtăși, le este complet
străină multora.
Oare câ'i dintre cei care se mută de la o biserică la alta o
fac pentru a căuta un loc de slujire sau o fac mai degrabă
pentru că au impresia că acolo unde se mută se vor sim'i mai
bine, vor fi mai sluji'i, mai bine servi'i, „restaurantul” va fi
mai luxos… etc. Nu prea cunosc oameni din prima categorie!

EDITORIAL,

continuare...

Da, e adevărat, zonal și în anumite perioade de timp,
biserica poate experimenta declin.
Există însă și o altă realitate, una spirituală care se poate
distinge doar cu vederea spirituală și se poate analiza cu
mintea spirituală. Conform acestei realită'i, Biserica lui Isus
nu este în declin! Dimpotrivă, cu cât ne apropiem mai mult de
Revenirea Domnului, cu atât mai mult această Biserică este în
ofensivă, câștigă teren și se pregătește de Marea Întâlnire. Mai
mult, sunt voci care spun că în vremea de pe urmă multe din
bogă'iile lumii vor trece spre Împără'ia lui Dumnezeu.
Prima realitate, cea fizică, ne arată un pustiu arid, fără
via'ă, oase uscate, declin,… a doua realitate ne îndreaptă
privirea spre râuri în pustie, spre a săpa fântâni în pustie,
precum Isaac. A doua realitate vede cum pe oasele uscate
crește carnea, prind via'ă și se transformă într-o armată.
La care realitate te oprești? Cu care te hrăneti? Unde
privești mai mult? Acolo vei trăi!
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”!
• Miercurea, de la ora 17, pentru cei care au nevoie de consiliere
sau doresc să mărturisească păcate, pastorul bisericii vă stă la
dispozi2ie.
• Vineri, 24 mai, ora 1830 va avea loc la Casa de Cultură a
Sindicatelor, un concert creștin al forma2iei Glory Gates Quartet.

Din seria:

Creşterea spirituală

Cum putem auzi glasul Domnului?
de Jack Graham

Dacă ai intra într-o biserică, duminica diminea2a și ai pune
întrebarea: „Cine vrea să facă Voia Domnului?” probabil
majoritatea oamenilor ar ridica mâna. Dar dacă în schimb ai
întreba: „Cine de aici știe cum să găsească Voia lui
Dumnezeu?” probabil ai vedea mai pu2ine mâini ridicate!
Există așa de multă ambiguitate printre creștini când vine
vorba de subiectul cunoașterii Voii lui Dumnezeu. Dar am
putea identifica trei moduri în care eu cred că Dumnezeu își
descoperă Voia Sa copiilor Săi.

În primul rând, Dumnezeu își arată Voia Lui în Cuvântul Lui,
Biblia. Cu cât cunoști mai bine Biblia, cu atât vei cunoaște
mai bine Voia Lui. Ea reprezintă gândurile lui Dumnezeu,
căile Lui și ne arată modul cum El lucrează. Așa că în timp ce
aprofundezi Scriptura, Dumnezeu î2i va vorbi.

El nu numai î2i va vorbi prin Cuvânt, El î2i va vorbi prin
Martorul Lui, Duhul Sfânt. În rugăciune po2i să-i ceri
Domnului să-2i vorbească prin Duhului Sfânt și să-2i
descopere astfel Voia Lui.

În al treilea rând este în2elepciunea de la Dumnezeu. Biblia
spune că dacă ne lipsește în2elepciunea, s-o cerem de la El
și El ne-o va da în dar. Dumnezeu dorește să ne dea
în2elepciunea Lui în deciziile noastre.
În concluzie, în timp ce navighezi prin deciziile dificile ale
vie2ii, încrede-te în Cuvântul Lui, în Duhul Său și în
în2elepciunea care vine de la El, care să-2i ghideze pașii și
să-2i descopere Voia Sa!

