Rãmâi credincios Domnului,
El nu este nedrept!
Luni, 23 noiembrie

Duminică, 29 noiembrie

Citirea: Ezechiel 20-21 şi Iacov 5

Citirea: Ezechiel 35-36 şi 2 Petru 1
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Florin Cutilea, Liviu Buzguţa,
Teodor Bulzan

Marţi, 24 noiembrie
Citirea: Ezechiel 22-23 şi 1 Petru 1
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 25 noiembrie
Citirea: Ezechiel 24-26 şi 1 Petru 2
Întâlnire de Rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
şi Florian Prodea

Joi, 26 noiembrie
Citirea: Ezechiel 27-29 şi 1 Petru 3

Vineri, 27 noiembrie
Citirea: Ezechiel 30-32 şi 1 Petru 4
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 28 noiembrie
Citirea: Ezechiel 33-34 şi 1 Petru 5

Azi, 22 noiembrie
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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

LUCRĂRI SPIRITUALE

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

1 Petru 1:14
Versetul sãptãmânii:

Ca nişte copii
ascultători, nu vă
lăsaţi târâţi în
poftele pe care le
aveaţi altădată,
când eraţi în
neştiinţă.

În Epistola apostolului Pavel către
romani, în capitolul 12 avem prezentată
o listă de lucrări spirituale. Dacă unele
dintre aceste lucrări se suprapun cu
darurile prezentate în 1 Corinteni 12,
aceasta este doar pentru ca să
înțelegem că lucrările sau slujirile de
ordin spiritual se fac cu darurile
spirituale corespunzătoare fiecărei
lucrări. De remarcat că această listă
reia la început ideea de organism, iar la sfârșitul prezentării, afirmația
de atenționare că totul trebuie făcute cu o dragoste neprefăcută.
Cu alte cuvinte și lucrările – slujirile spirituale sunt diverse și diferite,
ele trebuie să servească întregului în dragoste.
Mai este ceva foarte important de reținut din acest pasaj, ceva ce
se trece cu vederea foarte ușor în vremea noastră. Ca întotdeauna,

EDITORIAL

Anunţuri

oamenii sunt tentați să alunece spre extreme: unii să ignore total
chemarea și lucrarea spirituală la care sunt chemați, alții, dimpotrivă,
să le facă pe toate, mai exact spus să se amestece în toate. Aceasta
în situația în care Cuvântul este clar aici: fiecare să se țină de slujirea
lui.
Mai e ceva, din modul de prezentare, se poate înțelege că
această listă nu este una exhaustivă. Mai degrabă aș vedea-o ca
un exemplu, slujirile spirituale fiind mult mai multe.
În fine, bazat și pe acest Cuvânt cât și conștient fiind de
chemarea pe care Domnul mi-a dat-o mie, vă îndemn pe toți cei
care nu v-ați identificat nici darul spiritual și nici chemarea, să nu
întârzâiați să o faceți, iar tuturor care-și cunosc darul și chemarea,
să caute nu numai să se țină de ceea ce au primit dar să și crească
în slujirea respectivă. Înțeleg că aceasta este rațiunea pentru care
Cuvântul ne cere să ne concentrăm pe ceea ce am primit: ca să
putem crește în domeniul respectiv. Așa cum am mai spus, în
oricare domeniu de slujire am fi, există o dinamică, mereu avem de
învățat și de experimentat. Doamne ajută-ne!
Pe săptămâna viitoare.

Oportunitãþi de slujire

În contextul darurilor spirituale despre care vorbim în această perioadă vă
prezentăm două oportunităţi de slujire.
Este o oportunitate extraordinară de a investi în generaţia
următoare, ca învăţător de copii, dar este şi o dovadă de ascultare
de Dumnezeu să laşi o moştenire spirituală generaţiei care vine
după tine. Este loc pentru implicare în acest domeniu atât pentru
tineri, care o şi fac deja, cât şi pentru cei trecuţi de 25 de ani. Cei
interesaţi luaţi legătura cu Alexandra Strete.

De asemenea există oportunitatea de implicare la departamentul
media al bisericii, cel care se ocupă de sonorizare, proiecţie
cântări, filmare video, transmisie live. Şi în acest domeniu este loc
de implicare atât pentru tineri, care o şi fac deja, dar şi pentru cei
trecuţi de 25 de ani. Cei interesaţi luaţi legătura cu Petri Muntean.

„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.

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.
Vã reamintim de provocarea de a acoperi nevoia de combustibil pentru
încãlzire în perioada iernii. În acest an ne propunem sã cumpãrãm o
cantitate mai mare de motorinã (faţã de anul trecut), cu speranţa cã vom
acoperi necesarul unei ierni confortabile.
CITATE

Cei asupriţi pot numai să spere. După fiecare dezamăgire trebuie
să găsească motiv proaspăt pentru care să spere. (Alexander
Soljenitin)

Noi îl privim pe Dumnezeu aşa cum aviatorii îşi privesc
paraşuta; ea este acolo pentru urgenţe, dar pilotul speră să
nu trebuiască să o folosească niciodată. (C.S. Lewis)

Dacă vrei să faci lucruri mari trebuie să rămâi mic.

Nu te teme de moarte; cu cât murim mai repede cu atât
avem mai mult timp să fim nemuritori.

Problema pe care o constituie creştinul de rând este că
e numai un creştin de rând.

