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El vine, ºi dreptatea Lui împreunã cu El!
Luni, 8 decembrie

Duminică, 14 decembrie

Citirea: Deuteronom 23-25

Citirea: 2 Ioan
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Teodor Bulzan

Marţi, 9 decembrie
Citirea: Neemia 5-9
Întâlnirea mijlocitorilor, ora 18.

Miercuri, 10 decembrie
Citirea: Psalmii 142-144
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
şi Florin Corde

Joi, 11 decembrie
Citirea: Cântarea cântărilor 3-4

Vineri, 12 decembrie
Citirea: Apocalipsa 7-11

Sâmbătă, 13 decembrie
Citirea: Fapte 23-24

Azi, 7 decembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Eugen Tămaş

Apocalipsa 7:17
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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

GATA DE SĂRBĂTORI?!

Versetul sãptãmânii:

Căci Mielul, care stă
în mijlocul scaunului
de domnie, va fi
Păstorul lor, îi va duce
la izvoarele apelor
vieţii, şi Dumnezeu va
şterge orice lacrimă
din ochii lor.

De fapt, ce înseamnă a fi
gata de sărbători? Luna din an
cu cele mai multe sărbători este,
pentru cei mai mulți, o provocare!
De obicei așteptăm mult și primim
puțin. Cam prin această perioadă
începem să ne gândim la ce va fi, cum va fi, cum vom colinda, cine
ne va colinda, cum vor fi mesele de (ne)încărcate etc. Ne facem
socotelile, unii au făcut economii doar ca să le facă praf în luna
cadourilor, că, nu-i așa, lucrurile sunt mai ieftine!!! (Ce glumă
„ieftină”!) Și?!
Vin zilele de sărbătoare, cu aceeași viteză ca oricare alte zile din
an și,…?! Și ne trezim că trec zilele de sărbătoare cu o mai mare
viteză ca oricare alte zile din an!

EDITORIAL

Anunţuri

Mai sperăm ceva de la sărbătorile Anului Nou! Nici o șansă.
Și,… începem anul obosiți! Dacă am mai apucat să ne facem
evaluări, să luăm câte niscaiva decizii, suntem deja obosiți și
dezamăgiți ca să ne țină mult și să le și putem îndeplini! Dar, vorba
apostolului, nu trebuie să fie așa! De aceea, de la început ar trebui
să decidem ce este important. Care sunt ingredientele unei
sărbători împlinite? Ce ne face fericiți? Cât ne ține fericirea aceea?
Câteodată ne mințim pe noi înșine. Dacă fericirea care o
experimentăm nu ne duce departe, se consumă repede, înseamnă
că ceva trebuie schimbat. Sunt câteva lucruri care depind de noi:
așteptările, pregătirile, valorile. Mai ales dacă ai deja o istorie a unor
sărbători ratate, fii sigur că anul acesta:
• Centrul Sărbătorii să fie Isus (iar aceasta nu e o lozincă).
• Darurile, cumpărăturile, mâncările să fie o anexă. Simplifică
acest domeniu cât poți mai mult.
• Relațiile sunt mai importante decât aranjamentele de
sărbători.
Depinde de fiecare dintre noi să fim pregătiți de Sărbători
Fericite! Pe săptămâna viitoare!
CITATE

Rugăciune fără credinţă se mai întâlneşte, dar credinţa
fără rugăciune este de neconceput.

Multe probleme ale bisericii se rezolvă când membrii ei
se pun pe genunchi.

Adevărata libertate nu constă în a alege propriul tău
drum, ci în a ceda alegerea lui Dumnezeu.

Cea mai obişnuită minciună este aceea pe care ne-o
spunem nouă înşine.

Mai bine să suferi tu din pricina adevărului decât să
sufere el din pricina ta.

„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.

Ţi-ai predat viaţa în Mâna Domnului? Îl urmezi pe El?
Dacã rãspunsul tãu este „Da”, dar încã nu L-ai mãrturisit în apa botezului
- este timpul tãu! Spune „prezent” la botezul care va avea loc în bisericã
în a doua zi de Crãciun.
Iar dacã rãspunsul tãu este „Nu”, la întrebãrile de mai sus; este
momentul sã nu mai întârzii cea mai importantã decizie a vieţii tale şi sã
spui apoi şi tu „prezent” la botezul de Crãciun.
Pentru ambele categorii provocare este – Nu mai amâna!
Se apropie Seara Colindelor din 19 Decembrie. Sã ne rugãm pentru cei
care vor sluji, cei care pregãtesc acest eveniment şi desigur cei care vor
participa. Sã nu pierdem aceastã oportunitate de a ne invita prietenii,
vecinii, colegii sã audã Vestea Bunã a Evangheliei şi sã sãrbãtorim
împreunã pe adevãratul Sãrbãtorit al Crãciunului.
Păcatul nu este judecat după cum îl vedem noi, ci după
cum îl vede Dumnezeu.

Cei care binecuvântează pe Dumnezeu în încercările prin
care trec, vor fi binecuvântaţi de Dumnezeu prin ele.

Poţi fi darnic cu argint şi cu aur, dar mai plăcut e omul
care dăruieşte cu suflet.

