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Aratã dragoste . Fii credincios!
Luni, 26 iunie

Duminică, 2 iulie

Citirea: 1 Împăraţi 15-18, Psalmul 76

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Sorin Tămaş
şi predică Samuel Norayr
Azi stăm la Masa Domnului!

Marţi, 27 iunie
Citirea: 1 Împăraţi 19-22, Proverbe 17:26-28
Conferinţa de Rugăciune, de la ora 17.

Miercuri, 28 iunie
Citirea: Filipeni, Psalmul 76
Conferinţa de Rugăciune, de la ora 17.

Joi, 29 iunie

Azi, 25 iunie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea ºi predică Gusti Raţiu

Citirea: 2 Împăraţi 1-4, Proverbe 18:1-4
Conferinţa de Rugăciune, de la ora 17.

Vineri, 30 iunie
Citirea: 2 Împăraţi 5-7, Psalmul 77
Conferinţa de Rugăciune, de la ora 17.

Sâmbătă, 1 iulie
Citirea: 2 Împăraţi 8-11, Proverbe 18:5-8
Conferinţa de Rugăciune, de la ora 17.

Proverbe 18:1

Versetul sãptãmânii:

Cel ursuz caută
ce-i place lui,
se supără de
orice lucru bun.
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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

CHEMAT!
Am început această
serie de mesaje sub
genericul: Chemat! Am
descoperit multe fațete ale
chemării noastre de care nu
eram și în general nu
suntem conștienți. Chiar
dacă teoretic o afirmăm,
totuși suntem departe de a trăi ca niște oameni care au primit o
chemare atât de mare ca a noastră.
Pe parcursul acestor săptămâni vom survola aspectele mai
importante ale chemării noastre, cu scopul de a deveni mai
conștienți de chemare și a trăi, în final, o viață cu scop! Și când
spun asta, mă refer, desigur, la scopul pe care îl are Dumnezeu cu
noi. E nevoie de această precizare pentru că sunt oameni, mai
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puțini, e adevărat, care au un scop în viață. Numai că nu este
scopul lui Dumnezeu. Da, El ne lasă să ne stabilim orice scop vrem
noi: al Lui sau al nostru!
În primul rând, spuneam și vă reamintesc, este foarte important
să știm că am fost chemați. E o chestiune de mentalitate, de
atitudine, de paradigmă!
În al doilea rând, am fost chemați de la întuneric la lumină. În
virtutea acestei chemări, trebuie să luminăm! De aceea a zis
Domnul sus că noi suntem lumina lumii!
În al treilea rând, am fost chemați de la moarte la viață. Botezul
în apă marchează această chemare, atunci când Tatăl a rostit și
peste noi un Cuvânt de identitate. Ceea ce rostește Tatăl peste noi
este Cuvântul cu care trebuie să ne hrănim în fiecare zi din viața
noastră.
Apoi, am fost chemați la o viață de revelație. Aceasta are loc în
condițiile pustiei. Isus Cristos este modelul! După clipele înălțătoare
ale botezului au urmat zilele de încercare ale pustiei. Acolo, cu cât
mai mult se hrănea cu Cuvântul Tatălui rostit peste El, cu atât mai
puternic devenea. Diavolul a ieșit înfrânt din duelul pe care l-a avut
cu Isus în pustie.
Urmează și alte chemări pe care Dumnezeu ni le face, iar noi
trebuie să luăm aminte atât de serios încât să ajungem să trăim
sub spectrul CHEMĂRII pe care ne-a făcut-o Dumnezeu fiecăruia
dintre noi.
Doamne ajută-ne!

Înscrieri:

21-26 August 2017
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„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.

S ãptãmâna aceasta începând de Marţi, 2 7 iunie pânã S âmbãtã,
1 iulie va avea loc C onferinţa de R ugãciune cu fr. S amuel N orayr.
Înscrierile se vor face Marţi de la ora 1 7 .
Taxa de participare: 1 00 ron.
Aşteptãm sã ne trimiteţi prin S MS fie motivul dvs.
de rugãciune, fie alte ne voi pe care le aveţi în
sãptãmâna care urmeazã şi vã putem fi de ajutor:

07 7 0 92 1 61 8
CITATE

Din ceea ce primim, ne ducem zilele, dar din ceea ce dăm,
ne facem viaţa

Concurenţa scoate ce e mai bun dintr-un produs şi ce e
mai rău din oameni.

Un politician care se plânge de presă este ca un căpitan de
vas care se plânge de mare.

Curajul este ceea ce îţi trebuie pentru a sta în picioare şi a
vorbi; curajul este şi ceea ce îţi trebuie pentru a sta jos şi
a asculta.

