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Domnul aduce biruinþa!
Luni, 29 septembrie

Duminică, 5 octombrie

Citirea: Numeri 25-28

Citirea: Evrei 5-7
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Liviu Buzguţa
şi Teodor Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului!

Marţi, 30 septembrie
Citirea: 2 Cronici 6-10
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 1 octombrie
Citirea: Psalmii 117–118
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
şi Florian Prodea

Joi, 2 octombrie
Citirea: Proverbe 28

Vineri, 3 octombrie
Citirea: Iona
Întâlnire băieţi / fete, de la ora 18.

Sâmbătă, 4 octombrie
Citirea: Fapte 3-4

Azi, 28 septembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Eugen Tămaş
şi predică Michael Foster

Psalmul 118:16
Versetul sãptãmânii:

Dreapta
Domnului se
înalţă; dreapta
Domnului câştigă
biruinţa!
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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

N-AR FI TREBUIT!
Expresia de mai sus este des
întâlnită în cartea lui Obadia (pe
care am avut-o de citit
săptămâna trecută) și este cu
referire la Edom și cauzele
judecății care s-a abătut peste
el. Edom este fratele geamăn al
lui Iacov însă comportamentul lui
față de acesta nu se ridică la
acest nivel. Ceea ce i se impută lui Edom a fost faptul că s-a
bucurat de nenorocirea fratelui său și nu trebuia, adică, nu a fost
frumos din partea lui, nu se cădea, adică, nu se face așa ceva între
frați!
N-ar fi trebuit! Fiecare om, uitându-se în urma lui, va găsi
momente penibile care n-ar fi trebuit să fie. Noi înșine poate putem
spune în dreptul nostru, n-ar fi trebuit să fac, să spun sau să
gândesc cutare lucru. Există un N-AR FI TREBUIT în viața
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continuare...

fiecăruia. Acum, din experiența lui Edom știm și că până la urmă
vine judecata lui Dumnezeu așa că este logic să ne întrebăm cum
putem scăpa de povara lui N-AR FI TREBUIT?! Există o singură
cale și anume, jertfa mântuitoare a Domnului Isus. Prin aceeași
Jertfă și prin mărturisire, recunoaștere și pocăință ne putem elibera
de orice povară, chiar și de povara lui N-AR FI TREBUIT.
Cei care azi, îmbrăcați în haine albe, au mărturisit credința lor în
jertfa lui Cristos au ajuns să înțeleagă și să fie eliberați. Dacă s-a
întâmplat că după momentul botezului ai căzut în capcana lui
N-AR FI TREBUIT, tot sângele lui Cristos este soluția, condiționat
desigur de mărturisire, pocăință și renunțare.
Încă ceva: Edom a fost judecat, Israel a fost restaurat!
Pe săptămâna viitoare.

„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.

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.

Construieşte poduri spre Împărăţie

de Charles Stanley

Scriptura face referire frecventă la Împără'ia lui Dumnezeu.
Dar mul'i sunt în cea'ă despre ce înseamnă asta.
În primul rând Împără'ia cerurilor se referă la tot ce este sub
controlul lui Isus. În momentul mântuirii suntem transfera'i de
sub domnia întunericului la lumina autorită'ii lui Isus
Așa cum găsim în Matei 25:31-33 Împără'ia lui Isus și domnia
Lui au fost planificate încă de la întemeierea lumii. De la început
Dumnezeu a pregătit omenirea pentru ca Împără'ia Lui să vină.
Un mod a fost prin a-i folosi pe profe'i care au vorbit despre
modul cum El va răscumpăra umanitatea și cum în mod suveran
va stăpâni peste cer și pământ.
Odată cu venirea lui Isus El a stabilit Împără'ia „prezentă”.
Aceasta nu este o loca'ie geografică, ci face referire la inimă, unde
Dumnezeu Duhul Sfânt locuiește și-i îndrumă, sfătuiește și
împuternicește pe credincioși.
Dar este și un aspect viitor al Împără'iei, care-l anticipăm cu
entuziasm. Sunte'i probabil familiari cu expresia „… vie Împără'ia
Ta…” din rugăciunea „Tatăl nostru” (Luca 11:2). Aceasta vorbește
despre un cer nou și un pământ nou, unde vom experimenta lipsa
durerii și a păcatului. Acolo ne vom închina Domnului cu bucurie
pentru eternitate.
Ca ambasadori ai Împără'iei Lui avem responsabilitatea și
privilegiul de a răspândi vestea cea bună: prin moartea,
îngroparea și învierea lui Isus to'i cei care cred în El sunt ierta'i
de păcat și asigura'i pentru via'a eternă împreună cu Dumnezeu.
Cui po'i împărtăși despre acest dar minunat?!
Îi felicitãm pe toţi cei care au intrat azi în apa botezului pentru a mãrturisi
public credinţa lor în Isus Cristos. Spunem, de asemenea, bun venit şi vã
mai aşteptãm, musafirilor care au participat la sãrbãtoarea noastrã.

