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Stăruință în rugăciune pentru:
•
o Fratele păstor Liviu Neagoe și misiunea din Africa
•
o Lucrările în curs de desfășurare în biserică: SOMI, lucrarea
cu mămicile, școala duminicală, departamentul media, lucrarea cu
fetele, lucrarea de primire bine a oamenilor

Programul bisericii în perioada
30-05 Ianuarie - Februaruarie
2017:
Luni - Vineri – 07:00
Rugăciune
Luni - Miercuri, Vineri - 17:30
Rugăciune
Marți – 19:00 Seară de Tineret
Miercuri - 18:30 S.O.M.I
Joi – 19:00 Serviciu divin
Duminică:
10:00 Serviciu divin
18:00 Serviciu divin

Vă slujesc cu credincioșie:
Pastor: Liviu Neagoe
0721.453.035
Pastor: Ionuț Haidu
0763.648.348
Diacon: Radu Rus
0742849127
Diacon: Claudiu Petrescu
0753.622.831
Casier: Cristian Vasinca
0735.526.660

Cu toții vrem victorie și succes în 2017; eu cu siguranță îmi
doresc. Dumnezeu ne promite că dacă medităm la Cuvântul Lui,
vom avea izbândă și vom lucra cu înțelepciune. Există o
înțelepciune pe care doar Dumnezeu ne-o poate da când
medităm la Cuvântul Lui, căutând să-l aplicăm. Este o înțelepciune
practică. Avem nevoie cu toții de mai multă înțelepciune. Să ne
zidim dar viața pe Cuvântul lui Dumnezeu!

Dumnezeu vrea să cucerim cetăți!
Nimeni dintre noi nu am mai fost în anul 2017. Nu știm ce ne stă
înainte și ce vom înfrunta. Important este să știm că Dumnezeu este cu noi și,
la fel ca Iosua, să ne întărim și să ne îmbărbătăm în Domnul.
Iosua se afla înaintea unei mari provocări: trebuia să ducă poporul
Israel pe un drum pe care n-au mai fost. Moise murise, iar el i-a luat locul de
a conduce aproximativ trei milioane de evrei în Canaan. În mijlocul
pregătirilor de război, când probabil își pregăteau săbiile, arcurile, săgețile,
scuturile și își puneau viața în ordine, și în mijlocul tuturor lucrurilor de aranjat,
Dumnezeu îi spune lui Iosua să facă din Cartea Legii o prioritate. Să nu se
depărteze de gura lui - să se hraneasca din ea, să o declare; să cugete /
mediteze / să se gandească adânc la ea zi și noapte. Dar oare nu avea el
la ce altceva să se gândească / să mediteze? Sigur că avea o gramadă de
alte lucruri. Dar Dumnezeu îi spune să mediteze totuși la Cuvântul Său,
căutand să facă TOT ce este scris în el. Scopul meditației biblice este să
căutăm să facem / să împlinim, să vedem cum ni se aplică nouă Cuvântul,
nu este o meditație abstractă.
(continuare în pagina 4)

Onisim Moisa
(continuare din pagina 1)
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Trecător și veșnic

Binecuvântarea familiei
Continuăm să ne cunoaștem și să ne rugăm unii pentru alții!

Pe malul unui râu, un vânător strângea pietre

În acest buletin duminical, vi le prezentăm pe surorile Andreea și
Denisa Filip. Amândouă l-au cunoscut pe Dumnezeu în momente dificile ale
vieții, de suferință sau de mari frământări. Adreea povestește că, încă din
copilărie, suferea de singurătate. Cele mai grele clipe le-a avut când, ani la
rând, a trebuit să stea la un internat, unde a trebuit să facă față unor situații
dificile, fără niciun sprijin din partea nimănui. Nu a fost deloc ușor, însă
Dumnezeu nu a lăsat-o singură. În anul 2014 s-a îmbolnăvit foarte tare și, fiind
la spital în stare critică, a simțit cum Dumnezeu i-a spus că planul Lui cu ea nu
este încă gata. Acea clipă a reprezentat întâlnirea ei cu Dumnezeu. A simțit
că îi reveniseră puterile, a început din nou să mănânce și să prindă viață.
Câteva luni mai târziu, în ianurie 2015, a făcut botezul nou testamental,
mărturisind astfel că în viața ei s-a produs o schimbare restauratoare.

frumoase și le folosea una câte una la praștie ca să ucidă

Denisa, asemenea surorii ei, s-a întâlnit cu Dumnezeu tot într-un
moment de strâmtorare, la o răscruce de drumuri. Fiind în rugăciune, singură,
într-o cameră, a realizat că nu mai poate continua viața fără Hristos și că
este păcătoasă. În acel moment al cercetării din partea lui Dumnezeu prin
Duhul Sfânt, nu a ezitat să răspundă afirmativ la chemarea din dreptul ei și, o
lună mai târziu, pe 27 martie, a făcut botezul.

sunt pierdute pentru totdeauna. Mai am una singură. O,

Domnul să binecuvânteze surorile Filip cu și mai multă revelație
divină, iar paza Lui să fie peste ele în toate zilele vieții lor! Amin.
Mihai Florin

păsări din copaci. Toate pietrele au căzut în râu, și apa le-a
înghițit. Când vânătorul s-a întors în oraș, mai avea o
singură piatră și, aproape de un bazar, un giuvaergiu l-a
văzut cu această piatră în mână. Acesta i-a spus: ”Este un
diamant ce valorează mii de rupii!”. Când vânătorul a
auzit, s-a văitat, zicând: ”Vai de mine că, fără să le știu
valoarea, am aruncat cu aceste pietre în păsări, și acum ele
dacă le aveam pe toate!”.
Fiecare zi este tocmai ca aceste pietre-diamant; zile
prețioase. Cu toate că cele mai multe sunt pierdute fără
de adâncurile trecutului, trebuie să luăm aminte la valoarea
celor ce ne-au mai rămas și pe care să le folosim cât mai
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bine cu putință, pentru ca să câștigăm bogățiile veșnice.
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Mihai Florin – 03.01
Iuliana Magdin – 06.01
Buliga Laurentiu – 09.01
Adina Topirceanu – 18.01
Ilie Neagoe – 19.01
Vasinca Cristian – 20.01
Lascu Ana – 21.01

Alin Neagoe 21.01
Catana Alexandra – 22.01
Buliga Rebeca – 23.01
Lapustianu Elena – 24.01
Marincov Alina Emilia – 25.01
Elena Neagoe - 29.01
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rost pentru plăcerile și bunurile pământești, fiind înghițite
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Urăm “La Multi Ani!” cu Domnul Isus celor care își serbează ziua
de naștere în luna Ianuarie:
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Consacră-ți viața în serviciul lui Cristos- viața ce ți-a fost
dată- cu toate posibilitățile ei, lucrând la mântuirea
semenilor noștri, pentru a dori să fie smulși din păcat și de
la moarte.
Mihai Florin
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