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Fii înþelept, primeºte s faturile!
Luni, 28 iulie

Duminică, 3 august

Citirea: Levitic 19-21

Citirea: 1 Tesaloniceni 4-5
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Sorin Tămaş
şi Teodor Bulzan

Marţi, 29 iulie
Citirea: 2 Împăraţi 16–20
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 30 iulie
Citirea: Psalmii 90–92
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguþa, Silviu Silaghi
şi Florian Prodea

Joi, 31 iulie
Citirea: Proverbe 14-15

Vineri, 1 august
Citirea: Ezechiel 43-48

Sâmbătă, 2 august
Citirea: Ioan 1-2

Azi, 27 iulie

Str. Doina nr. 19, 410318 ORADEA, ROMÂNIA • TEL. (0359) 405.030, FAX (0259) 427.418

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

FIŢI TREJI – VEGHEAŢI!

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi predică Linwood Berry

Psalmul 90:14
Versetul sãptãmânii:

Satură-ne în fiecare
dimineaţă de
bunătatea Ta, şi
toată viaţa noastră
ne vom bucura şi
ne vom înveseli.

Domnul Isus Cristos le spunea mereu
ucenicilor, mai ales în contextul vremurilor de
pe urmă, să vegheze, să deosebească
vremurile în care trăiesc dându-le anumite
semne după care ei puteau să înțeleagă mersul
acestora, precum fii lui Isahar din vechime.
Acest interes față de mersul vremurilor este,
deci, legitim, fără a aluneca în extrema de a
vrea să cunoaștem vremurile, de a le ordona
secvențialitatea și a stabili date referitor la ceea
ce urmează să se întâmple.
În săptămâna aceasta am citit porțiunea din prorocia lui Ezechiel
care face referiri la vremurile de pe urmă, profeție care nu s-a
împlinit pe deplin. Citind însă, nu putem ignora ceea ce se întâmplă
în Israel astăzi, cu ofensiva terestră a lui Israel în Gaza. Dacă mai
punem la socoteală și ce se întâmplă în Ucraina, (și cum am putea
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ignora așa ceva!) putem pricepe că suntem într-o perioadă de
pregătire a finalului.
Conform profețiilor biblice din Vechiul Testament, Gaza va fi
nimicită, iar Israel are capacitatea de a duce la îndeplinirea
aceasta, deasemeni, popoarele din jur, ostile astăzi lui Israel vor fi
nimicite, Israel va ajunge puternic, va fi invidiat de „locatarul” din
nord al planetei (Gog – Magog = Rusia) care va ataca Israelul într-o
alianță de armate, înspre nimicirea lor, de altfel.
Ce trebuie să înțelegem noi din toate acestea?
În primul rând că Dumnezeu este la cârmă, El duce națiunile
acolo unde vrea El și în final doar planul lui Dumnezeu va rămâne
în picioare.
Apoi, trebuie să fim cu luare aminte, suntem contemporani cu
evenimente istorice, descrise cu mulți ani în urmă de Cuvântul lui
Dumnezeu. Sub ochii noștri se împlinesc profeții rostite cu sute de
ani în urmă!
În fine, să înțelegem că Venirea Domnului este aproape. El nu a
uitat promisiunea pe care a făcut-o bisericii dovadă că noi suntem
martorii faptului că El a început deja să pregătească scena.
Ce fel de oameni ar trebui să fim noi văzând și știind toate
acestea? Da, sigur că da! Ar trebui să fim primii în a grăbi revenirea
lui Isus câștigând pentru El cât mai mulți oameni cu putință.
Vino Doamne Isuse!

Eveniment special
Hodişan Gabriel cu Şerban Ioana
Ieri, 26 Iulie a avut loc căsătoria lui:

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

„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.

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.
Cei care cred cã au din partea Domnului chemarea pentru misiune, luaţi
legãtura cu pastorul bisericii pentru a primi mai multe informaţii despre o
oportunitate de a merge în misiune în Malaezia.
Marþi şi Joi de la ora 1000, tinerii se întâlnesc la rugãciune şi pãrtãşie din
Cuvânt. Toţi tinerii şi cei care se simt tineri :) sunt aşteptaţi la acest timp
de rugãciune, cântare şi pãrtãşie.
În aceastã sãptãmânã câţiva dintre tinerii bisericii vor participa la
Euroquest 2014 - tabãra tinerilor bisericilor Holiness din Europa, la Vajta,
Ungaria. Sã ne rugãm pentru protecţia Domnului şi o atingere specialã
din partea Domnului peste toţi care vor participa.
Au început înscrierile pentru tabãra de varã a tinerilor. Aceasta va avea
loc la Someşul Rece în perioada 22-26 August.
Nu aştepta ultima sãptãmânã ca sã te înscri! Pentru înscrieri luaţi
legãtura cu Roxy Derecichei.

