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Gãseºte bucuria în Domnul!
Luni, 20 octombrie

Duminică, 26 octombrie

Citirea: Deuteronom 1-3

Citirea: Iacov 1-3
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Liviu Buzguţa
şi Teodor Bulzan

Marţi, 21 octombrie
Citirea: 2 Cronici 21-24
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 22 octombrie
Citirea: Psalmii 122-124
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
şi Florian Prodea

Joi, 23 octombrie
Citirea: Eclesiastul 1-2

Vineri, 24 octombrie
Citirea: Habacuc
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 25 octombrie
Citirea: Fapte 9-10

Azi, 19 octombrie
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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

CREDINŢA ŞI VIAŢA

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Florin Corde

Eclesiastul 2:25

Versetul sãptãmânii:

Cine, în adevăr,
poate să
mănânce şi să se
bucure fără El?

Capitolul 11 din Epistola
către evrei este recunoscut ca
fiind, prin excelență, un pasaj
al credinței, el descriind faptele
de credință ale celor pe care,
pe drept cuvânt îi numim eroi
ai credinței. Ei au fost oameni
a căror viață a fost marcată de
credință. Aceasta este, de fapt
întrebarea: în ce măsură viața noastră este afectată de credința
noastră?
Credința este și trebuie să fie modul nostru de operare în viață.
Este mijlocul prin care ne relaționăm față de Dumnezeu dar și cel
prin care ne trăim viețile în libertate. Credința este o alegere, putem
alege să credem sau putem alege să nu credem. Cei din timpul

EDITORIAL

Anunţuri

Domnului Isus, în fața acelorași evidențe, unii au ales să creadă,
alții să nu creadă. La fel e și azi.
Biblia ne menționează care sunt diferitele moduri în care
credința operează în viața noastră:
• la început, am fost mântuiți prin credință (Efeseni 2:8-9)
• apoi, umblăm prin credință nu prin vedere (2 Corinteni 5:7)
• în al treilea rând slujim prin credință, fiecare după harul
primit și darul încredințat, pe măsura credinței noastre
(1 Tim. 1:12, 2 Tim 2:2)
• în al patrulea rând, calitatea oricărei relații pe care o avem
este determinată de credința noastră. E vorba de credința
dusă la nivel de încredere. Relațiile, ca să existe și să se
dezvolte, au nevoie de încredere.
Doamne, declarăm că alegem să credem în Tine, să ne
încredem în Numele Tău știind că fără credință nu ne putem
apropia de Tine și nu-Ți putem fi plăcuți Ție.
Pe săptămâna viitoare.

„S ã dãm hranã
ce lui flãm ând“!

continuare...

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.

În ultima sãptãmânã a acestei luni, începând cu 27 Octombrie va avea loc
în bisericã Sãrbãtoarea Mulţumirii. Aşa cum facem în fiecare an, haideţi
sã venim cu mulţumirea noastrã şi sã ne aducem aminte de bunãtatea şi
purtarea Lui de grijã. Vã provocãm ca încã de pe acum sã vã faceţi o
evaluare a motivelor de mulţumire din anul acesta şi care sã le
împãrtãşiţi cu familia mare a bisericii fie printr-o mãrturie, fie sã le
scrieţi pe panoul mulţumirii sau în cartea mulţumirii.

Azi, 19 octombrie are loc căsătoria lui:

În vederea organizãrii unui Program educaţional after school va avea loc,
în 26 Octombrie, dupã întânirea de searã, o întâlnire cu cei care lucreazã
în sistemul de învãţãmânt ca învãţãtori sau profesori. Vã aşteptãm la
aceastã întâlnire foarte importantã.

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

Miercurea de la ora 1700, pastorul bisericii stã la dispoziţia oricui are
nevoie de consiliere spiritualã. Este şi un timp dedicat mãrturisirii
pãcatelor înţelegând porunca biblicã şi importanţa acesteia în viaţa
credinciosului.

CITATE

CITATE

Evenimente speciale
Monenciu Sorin cu Rojan Alexandra
Biblia este ceasul vremii şi al istoriei.

Dumnezeu ţi-a dăruit faţa, dar tu îi hotărăşti expresia.

A pricepe este mai important decât a ştii.

Nu e greu să fii darnic astăzi. Greu e să nu regreţi mâine.

