Rãmâi credincios Domnului,
El nu este nedrept!
Luni, 30 noiembrie

Duminică, 6 decembrie

Citirea: Ezechiel 37-39 şi 2 Petru 2

Citirea: Daniel 3-4 şi 1 Ioan 5
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Gavril Bulzan,
Teodor Bulzan şi invitat fr. Gordon van Veelen
Azi stăm la Masa Domnului!

Marţi, 1 decembrie
LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!
Citirea: Ezechiel 40-41 şi 2 Petru 3
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 2 decembrie
Citirea: Ezechiel 42-44 şi 1 Ioan 1
Întâlnire de Rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Puiu Popovici, Tătar Florian
şi Florin Corde

Joi, 3 decembrie
Citirea: Ezechiel 45-46 şi 1 Ioan 2

Vineri, 4 decembrie
Citirea: Ezechiel 47-48 şi 1 Ioan 3
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 5 decembrie
Citirea: Daniel 1-2 şi 1 Ioan 4

Azi, 29 noiembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Teodor Bulzan

1 Ioan 3:17

Versetul sãptãmânii:

Dar cine are bogăţiile
lumii acesteia, şi vede
pe fratele său în
nevoie, şi îşi închide
inima faţă de el, cum
rămâne în el dragostea
de Dumnezeu?
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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

A DISTRUGE SPIRITUL
LUI MAMON
Știm deja că în cadrul lucrărilor
spirituale prezentate în Romani 12
avem și lucrarea de dărnicie. Cine
dă să dea cu inimă largă,… spune
acolo Cuvântul, cu referire la
această lucrare. Este același
îndemn/poruncă: Cine este
chemat la o slujbă să se ţină de
slujba lui… din versetul 7.
Trebuie să știm, însă, că diavolul este inamicul nostru și el
folosește orice modalitate ca să ne împiedice în a asculta de
Cuvânt, respectiv în a-l aplica în viața noastră. În cazul acestei
lucrări spirituale, atât de importante, el are un agent, un duh,
probabil special antrenat pentru această luptă, iar acesta se
numește mamon. În Matei 6:24, Domnul Isus însăși îl numește pe
mamon ca fiind stăpân: nu puteți sluji la doi stăpâni! Da, mamon

continuare...

este zeul banilor, spiritul din spatele lor. Mamon reprezintă spiritul
lumii. El are legătură cu Babel care a fost fondat pe mândrie și
aroganță! Mamon este sistemul căzut al acestei lumi care este în
opoziție netă cu Dumnezeu și căile Lui. De exemplu, mamon
spune să cumperi și să vinzi, Dumnezeu spune să semeni și să
seceri! Mamon spune să furi și să înșeli, Dumnezeu spune să dai
și să primești! Mai mult decât toate, însă, mamon vrea să
stăpânească!!! Așa se face că, în Apocalipsa, antichristul va
domina lumea prin puterea economico-financiară controlându-le
posibilitățile de a vinde și cumpăra!
Nu e de mirare, deci, că Isus a spus că nimeni nu poate sluji la
doi stăpâni!
Pentru a elimina orice înțelegere greșită voi mai afirma că
mamon nu este egal banii, ci spiritul lumii de a opera cu ei, sau
cum spune 1 Timotei 6:10, dragostea de bani (rădăcina tuturor
relelor). El, mamon, care este un mincinos – fiind agentul tatălui
minciunii, promite omului satisfacerea nevoilor personale având
bani, totdeauna mai mulți decât are la un moment dat.
Nemaiținând cont că, tot prin metodele lumești de publicitate,
creează în om nevoi închipuite! În felul acesta el se vrea a ajunge
dumnezeu pentru cei care-l ascultă!
În fine, nu-mi ajunge spațiul pentru a-i demasca toate metodele
și intențiile.
Vestea bună este că acest spirit poate fi detronat, poate fi
învins! Metoda biblică pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o la îndemână
a fost dintotdeauna și este și astăzi una singură: practicarea
disciplinei dărniciei creștine. A da Domnului partea Lui/zeciuiala
este începutul, este ușa unei vieți trăită cu Dumnezeu care
înseamnă aventură, frumusețe și împlinire!
Nu există nici o altă modalitate de a-l învinge pa mamon. Nimic
nu funcționează, doar practicarea disciplinei zeciuielii!
Doamne, deschide-ne ochii și adu biruința în acest domeniu
peste toți copiii Tăi. Amin!

CITATE

Nu-i vorba de cât dăruieşti, ci de câtă dragoste pui în dărnicia ta.
(Maica Tereza)

Cel care uşurează povara altuia nu trebuie să se simtă
vreodată nefolositor.

Ne facem un trai prin ceea ce câştigăm, dar ne construim
o viaţă prin ceea ce dăruim.

Dăruieşti puţin când dăruieşti posesiuni. Doar când te
dăruieşti pe tine, dăruieşti cu adevărat.

Dăruieşte, dar dăruieşte până doare. (Maica Tereza)

Doar când dăruieşti din inimă faci dărnicia ta completă.

Un gest de blândeţe poate atinge o rană ce numai
compasiunea o poate vindeca.

„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 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.

