Cristos a schimbat istoria! Slava Lui!
Luni, 24 Decembrie

Duminicã, 30 Decembrie

Citesc ºi studiez: Apocalipsa 20
AJUNUL CRĂCIUNULUI

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Liviu Buzguţa
şi Teodor Bulzan

Marþi, 25 Decembrie
Citesc ºi studiez: Apocalipsa 21
CRISTOS S-A NĂSCUT!

Miercuri, 26 Decembrie
Citesc ºi studiez: Apocalipsa 22
BOTEZ ÎN APĂ

Joi, 27 Decembrie
Recuperare citire.

Vineri, 28 Decembrie
Recuperare citire.

Sâmbãtã, 29 Decembrie
Recuperare citire.

Azi, 23 Decembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
CRĂCIUNUL COPIILOR!
Vor sluji: Învăţătorii şi copiii bisericii.

Matei 5:16

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:
Tot aşa să lumineze şi
lumina voastră înaintea
oamenilor, ca ei să vadă
faptele voastre bune şi să
slăvească pe Tatăl vostru
care este în ceruri.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui-i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,
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apare sã ptãmânal

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

APOCALIPSA
cartea sfârşiturilor şi a începuturilor!
Dacă Geneza este cartea începuturilor, Apocalipsa este cartea
sfârșiturilor și a începuturilor. Cam tot ceea ce a început în Geneza, își
are finalul în Apocalipsa, inclusiv prima crea+ie, ca atare, se sfârșește
ca să apară un pământ nou și cer nou. Iată și alte începuturi și
sfârșituri:
• Soarele din Geneza și lipsa lui în Apocalipsa.
• Noaptea și lipsa nop+ii,
• Marea și lipsa ei,
• Moartea intră în omenire și este abolită în Noua Crea+ie.
• Omul este aruncat afară din rai, iar în Apocalipsa este
restaurat.
• Triste+ea și durerea care încep în Geneza, se sfârșesc în
Apocalipsa.
Sau, vedem lucuri anun+ate doar în Geneza, profe+ite, pe care le
găsim împlinite în Apocalipsa.
Unul dintre acestea este Nașterea lui Cristos. Faptul că din sămân+a
femeii va veni Cel care va zdrobi capul șarpelui este anun+at imediat
după căderea omului în păcat. Toată Biblia este istorisirea acestei

EDITORIAL,

continuare...

lucrări măre+e de răscumpărare a omului pe care, în Apocalipsa, o
vedem desăvârșită și împlinită la nivel de consecin+e și efecte veșnice.
Mai mult, Apocalipsa ne dezvăluie un adevăr despre care nici o altă
carte a Bibliei nu vorbește atât de clar, anume, despre Cristosul
înjunghiat de la întemeierea lumii.
Cristosul născut în lumea noastră este centrul sărbătorilor noastre
din această perioadă. Cristos al nostru care a schimbat o lume întreagă
și ne-a schimbat și pe noi. Cel pe care L-au descris poe+ii în versurile
lor, L-au cântat oamenii în cântecele lor. Iată o descriere a lui Isus, din
anul 1926:
Născut într-un sat obscur, copilul unei femei
necăsătorite, a crescut într-un sat neînsemnat lucrând ca
tâmplar până la 30 de ani. Apoi timp de 3 ani a fost
predicator itinerant, nu a scris niciodată o carte, nu a avut
un birou, nu a avut familie, nu a mers la colegiu, nu a vizitat
oraşe mari, nu a călătorit la mai mult de 300 de km de locul
unde s-a născut, nu a făcut nimic din ceea ce oamenii caută
pentru a deveni mari.
La 33 de ani toţi s-au întors împotriva Lui, ai lui L-au
părăsit, unul L-a vândut, altul s-a lepădat de El, a fost ţintuit
pe o cruce între 2 tâlhari. În timp ce murea, soldaţii trăgeau
la sorţi pentru singura lui proprietate – cămaşa Sa. A fost
îngropat într-un mormânt care nu era al Lui.
După 2000 de ani El este încă figura centrală a rasei
umane. Toate armatele din lume, toate parlamentele, toţi
regii, toate universităţile la un loc, nu au influenţat viaţa
umană mai mult decât această Viaţă Solitară.

Există cel pu+in cinci domenii majore în care Isus Cristos a avut
impact:
1. Valoarea vieţii umane
2. Aprecierea femeii
3. Compasiune pentru săraci
4. Absolute morale
5. Libertatea personală
Și lista ar putea continua…!

Programul întâlnirilor de Sãrbãtori

Luni, 24 Decembrie

Ajunul Crăciunului de la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete și Teodor Bulzan

Marţi, 25 Decembrie

Întâlnirea de diminea-ă de la ora 10.
Vor sluji: Robert Pop, Gavril Bulzan și Teodor Bulzan

Întâlnirea de seară de la ora 18.
Vor sluji: Ioana Mascaș și Florin Corde. Vom avea invita-i
grupul Ideo din Cluj Napoca. Va predica fr. Jecan Dorel.

Miercuri, 26 Decembrie

Botez în apă de la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian, Teodor Bulzan și invitat Gabi Floru-

Cu ocazia Sărbătorilor, conducerea bisericii vă
dorește un Crăciun binecuvântat și fie ca
nașterea Mântuitorului să vă aducă multă
bucurie, zâmbet și pace în inimă.

Mul-umiri
Mul-umim tuturor celor care au fost alături de noi prin încercarea
prin care am trecut. Mul-umim celor care s-au rugat pentru noi, celor
care ne-au transmis condolean-e cât și slujitorilor bisericii care au
fost alături de noi. Dar nu în ultimul rând, mul-umim Domnului care a
fost sprijinul și ajutorul nostru în aceste grele momente.
Fam. Gal Voichi-a și Corde Florin

