Anul XXII
Nr. 26 / 29 iunie 2014
apare săptămânal

Dumnezeu face minuni!
Luni, 30 iunie

Duminică, 6 iulie

Citirea: Levitic 7-9

Citirea: Filipeni 3-4
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Liviu Buzguţa
şi Teodor Bulzan
Stăm la Masa Domnului!

Marţi, 1 iulie
Citirea: 1 Împăraţi 19–22
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Citirea: Psalmii 78–80
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
şi Ionel Socaciu

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Florin Corde
Invitaţi: Continental Kids

Joi, 3 iulie

Versetul sãptãmânii:

Vineri, 4 iulie
Citirea: Ezechiel 19-24

Sâmbătă, 5 iulie
Citirea: Luca 17–18

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

CE URMEAZĂ?!

Miercuri, 2 iulie

Citirea: Proverbe 8-9
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Azi, 29 iunie

Proverbe 9:12

Dacă eşti înţelept,
pentru tine eşti
înţelept; dacă eşti
batjocoritor, tu
singur vei suferi

Avem parteneri în rugăciune,
suntem dispuși să ne dăm seamă
reciproc cum stăm cu timpul
alocat rugăciunii! Ce urmează?
Doar o lungă vară fierbinte care a
început, de fapt, cu câteva zile de
toamnă?
Urmează, desigur, să fim
credincioși în aceste lucruri mici.
Să continuăm aceste parteneriate de rugăciune de 40 de zile și cu
alții. În felul acesta și alții vor fi ajutați să se deprindă cu disciplina
rugăciunii. Am observat cum, oamenii, în general se referă la primii
creștini ca la niște oameni prin care Dumnezeu a lucrat în mod
miraculos.
Ne uităm la noi și nu vedem minunile (deși am putea, totuși,
vedea ceva!) și tragem concluzia pripită că azi nu se mai întâmplă,
că nu se poate, că suntem slabi, că suntem departe etc. Greșeala
pe care o facem e că ne uităm numai la partea miraculoasă,

omitem faptul că ei, înainte de a experimenta minuni, excelau în
stăruința în învățătură, părtășie și rugăciuni.
Ce urmează? În măsura în care vom fi disciplinați cu viața de
rugăciune, vor urma și minunile. Cu mențiunea, totuși, că cea mai
mare minune care s-a întâmplat atunci și care trebuie să se
întâmple și azi este minunea nașterii din nou – câștigarea pentru
Cristos a oamenilor pierduți!
Vom umbla în supranatural cu condiția respectării acestor două
condiții: în primul rând, p racticarea discip linelor sp irituale:
rugăciune, părtășie, ordonarea valorilor în viața noastră, iar în al
doilea rând, menținerea pe primul loc a minunii nașterii din nou,
toate celelalte subordonîndu-i-se acesteia!
Ce urmează, deci? După și în măsura disciplinării noastre
spirituale, URMEAZĂ TRĂIREA ÎN SUPRANATURAL, urmează
minuni! Și ce alt mod util, frumos și plăcut de a petrece vara!

poezie Dumnezeu oameni ucenici poezie viaţă
Copiii trăiesc cum învaţă Dacă un copil este lăudat,
lume veşnic etern litere cuvinte Dumnezeu ucenici
învaţă să aprecieze,
de Dorothy Law Nolte
litere cuvinte oameni minunat zbor îngeri de ce?

limbă

Dacă un copil este tratat drept,
umbră
stai lumină grabă pace
Dacăîntuneric
un copilimplică
este criticat,
învaţă ce înseamnă dreptatea,
lucrare
copiii
fetiţă băiat parte rugăciune El inimă
învaţă
să condamne,
Dacă un copil trăieşte în
copii
specific
mijlocitor slujire comori slujire
Dacăparte
un copil
trăieşte într-un
siguranţă, învaţă ce este
dragoste
lucrare
grabă etern
mediu ostil, învaţă
să fieîntuneric
violent, credinţa,
zborDacă
pace
ajutor senin pace fericit rugăciune
un copillimbă
este ridiculizat,
un copil este acceptat,
daruri
amin coleg Dacă
daruri vecin părtăşie zi
învaţăfoloseşti
să fie timid,
învaţă să se placă pe sine
mijlocitor
lumină
încurajare prin
Dacă un copil trăieşte în ruşine, însuşi,
poezie
ucenici poezie
învaţă săDumnezeu
se simtă vinovat, oameni
Dacă un copil este înconjurat
lume veşnic etern litere cuvinte Dumnezeu ucenici
Dacă un copil este încurajat,
de prieteni, învaţă să iubească
litere
cuvinte
oameni
minunat
învaţă să aibă încredere,
oamenii.zbor îngeri de ce?
umbră întuneric implică stai lumină grabă pace
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ULIMA STRIGARE pentru turneul de vizitare a Israelului.
Plecarea este programatã pentru 4 Iulie. Pentru detalii şi înscriere vã rog
sã luaþi legãtura cu fr. Derecichei Aron.

„S ã dãm hranã
ce lui flãm ând“!
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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 l e 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 l d 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.
Începând din aceastã sãptãmânã (pânã la sfârşitul lunii August),
în fiecare Marþi şi Joi de la ora 1000, tinerii se întâlnesc la rugãciune şi
pãrtãşie din Cuvânt. Toţi tinerii şi cei care se simt tineri :) sunt aşteptaţi
la acest timp de rugãciune, cântare şi pãrtãşie.

Eveniment special
Viorel Derecichei cu Laura Þandea
Ieri, 28 Iunie a avut loc căsătoria lui:

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

