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Cautã Faþa Domnului în rugãciune!
Luni, 26 ianuarie

Duminică, 1 februarie

Citirea: Exod 14-15 ºi Matei 17
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Citirea: Exod 27-28 ºi Matei 21:1-22
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Liviu Buzguţa
şi Teodor Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului!

Marţi, 27 ianuarie
Citirea: Exod 16-18 ºi Matei 18:1-20
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Miercuri, 28 ianuarie
Citirea: Exod 19-20 ºi Matei 18:21-35
Rugăciune de dimineaţă, de la ora 630.
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Azi, 25 ianuarie

Vineri, 30 ianuarie
Citirea: Exod 23-24 ºi Matei 20:1-16
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.

Sâmbătă, 31 ianuarie
Citirea: Exod 25-26 ºi Matei 20:17-34

IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui-i.
• Proclamă Evanghelia.
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• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

ANUL ÎNTOARCERII!

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

Joi, 29 ianuarie
Citirea: Exod 21-22 ºi Matei 19
Întâlnire de rugăciune, de la ora 18.
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Exod 15:13

Versetul sãptãmânii:

Prin îndurarea Ta, Tu
ai călăuzit şi ai
izbăvit pe poporul
acesta; iar prin
puterea Ta îl
îndrepţi spre locaşul
sfinţeniei Tale.

Suntem cu citirea Bibliei la cartea
Exod. Personajul principal al cărții este,
desigur, Moise. Unul din momentele
cele mai importante din viața acestui
om este cel al întâlnirii lui cu Dumnezeul
lui Avraam, Isaac și Iacov – Dumnezeul
al cărui Nume este: EU SUNT!
Trecuseră mulți ani (vreo 40!) de când
părăsise Egiptul și casa lui Faraon, de
când își pusese ca scop în viață eliberarea fraților lui, evrei, de sub
jugul egiptean; de când vroise să facă dreptate și toate aceste
obiective mari eșuaseră, iar el a trebuit să ia calea pribegiei.
După 40 de ani întâlnim un om fără perspectivă. Avea nevastă și
doi copii, că-l însurase socru-său, acesta fiind preot! Nu era, Moise,
un om de casă prea convins. Nici măcar avere nu și-a strâns întrucât
păștea turma socrului său, nu a sa! E posibil că se mai gândea la
modul cum și de ce a trebuit să fugă din Egipt, dar, la ce bun toate
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continuare...

acestea! Avea, totuși, 80 de ani! Păzind oile, își dezvoltase spiritul de
observație de care avea nevoie în pustie pentru a repera eventualele
pericole. Tufișuri care ardeau nu era o noutate în pustie, dar el
întâlnește un tufiș care, deși arde, nu este mistuit de foc! Și Moise se
întoarce! Din acel moment viața lui nu a mai fost la fel!
Anul acesta este un an al întoarcerii. Un an al întoarcerii la
Dumnezeu, către Dumnezeu, al apropierii de El, al cunoașterii Lui.
Întoarcerea aceasta echivalează cu o recalibrare a planurilor noastre
cu planul lui Dumnezeu pentru noi, o întoarcere de pagină nouă în
viața noastră, transformare, schimbare. Din momentul când Moise
s-a întors, viața lui s-a intersectat cu planul lui Dumnezeu pentru el,
iar traiectoria vieții lui s-a schimbat în conformitate cu acest plan.
Momentul cheie a fost întoarcerea lui Moise. Când Dumnezeu a văzut
că el se întoarce, atunci i-a vorbit din mijlocul tufișului care ardea!
Vorbind de întoarcere, vorbim de întoarcerea fiilor risipitori, dar și a
fiului din casă! Fiecare creștin are nevoie de o experiență a întoarcerii
spre El. Când îmi întorc fața spre Tine, mă luminez de bucurie,…
exclama psalmistul! Când te întorci spre Dumnezeu, se întâmplă
ceva: ajungi să-ți poți redefini scopul vieții, ți se schimbă traiectoria
vieții, iar El întoarce cele mai nefavorabile circumstanțe în favoarea ta.
Continuăm cu încă o săptămână de rugăciune în care ne
întoarcem cu fața spre El. Să fructificăm aceste vremuri de har.
Întoarce-te spre El! El te va striga pe nume și va pune ordine în
viața ta! Amin!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

Anunţuri

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.

VINO LA RUGÃCIUNE!
Provocarea este pentru noi toţi, individual dar şi ca bisericã sã ne
apropiem de Domnul, sã Îi vorbim şi sã ne vorbeascã!
Ne rugãm Domnului pentru umplere cu Duhul Sfânt, curaj pentru
câştigarea de suflete, pentru misionari, pentru biserica prigonitã, pentru
bisericã: nevoi financiare, grupe mici - ucenicizare, mentorare; cât şi
rugãciune cu ungere cu untdelemn pentru nevoi speciale.

IMPORTANT.

Având în vedere nevoia care devine tot mai urgentă de rezolvare
a cupolei bisericii și a geamurilor, pentru care este nevoie de aprox.
75.000 euro, fiind conștien-i că nu putem dispune din bugetul anual
de aceste resurse pentru a le avea la îndemână, singura solu-ie
rămâne angajarea unui credit.
Pentru a putea face apel, în vederea ob-inerii unui asemenea
credit, la o biserică sau organiza-ie de biserici, este nevoie de o
acoperire, o dovedire a capacită-ii noastre de rambursare.
Ca exemplu: pentru un credit de 100.000 dolari USD cu
rambursare pe o perioadă de 10 ani, ar fi necesar să putem acoperi o
rată lunară de aprox. 3250 lei. În sensul acesta e nevoie să ne
angajăm lunar cu o sumă, în func-ie de posibilită-ile, voin-a și credin-a
fiecăruia. Cei care pute-i și dori-i să participa-i lunar cu o anumită
sumă, vă rugăm să completa-i angajamentul-sondaj de mai jos.
Men-ionez că acest angajament este pe un an de zile, în fiecare
an urmând a se relua acest proces.
ANGAJAMENT – SONDAJ

Nume, Prenume_______________________________, Email__________________________,
Telefon_______________________, mă angajez să particip lunar la achitarea creditului pentru
reconstruc-ia cupolei bisericii și înlocuirea geamurilor cu suma de ________________ lei.
Data,________________

Semnătura,_______________________

Men-iune: acest demers este o încercare de a ob-ine creditul necesar. Doar după ob-inerea lui
Angajamentul-sondaj semnat mai sus devine un angajament de plată lunar.

