Voi fi plin de bucurie în suflet!
Luni, 20 iunie

Duminică, 26 iunie

Citirea: Efeseni 4-6
BOTEZ ÎN APĂ, de la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian, Teodor Bulzan şi
predică Oliver Batulov

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

Marţi, 21 iunie
Citirea: 1 Împăraþi 1-3, Psalmul 74
Rugăciune, de la ora 18.
Vor sluji: Silviu Silaghi, Ionicã Pop, Florian
Prodea, Adi Ţapoş

Miercuri, 22 iunie
Citirea: 1 Împăraþi 4-7
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18.30

Joi, 23 iunie
Citirea: 1 Împăraþi 8-10, Psalmul 75

Vineri, 24 iunie
Citirea: 1 Împăraþi 11-14

Sâmbătă, 25 iunie
Citirea: 1 Împăraþi 15-18, Psalmul 76

Azi, 19 iunie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea ºi Dorel Toma

Psalmul 75:3
Versetul sãptãmânii:

Poate să se
cutremure
pământul cu
locuitorii lui:
căci Eu îi întăresc
stâlpii.
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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

RUSALII 2016!
După căderea omului în
păcat prin neascultarea lui
Adam, a început istoria
încercărilor lui Dumnezeu
de a se apropia de om.
Când spun „încercări”, să
nu
înțelegem
că
Dumnezeu nu știa ce face
și mergea pe bâjbâite, așa
cum facem noi de cele mai
multe ori. Nu, erau niște încercări calculate, planificate, mai
exact erau niște etape care trebuiau parcurse pentru ca, în final,
planul lui Dumnezeu să se împlinească. Am putea defini mai
multe asemenea „coborâri”, dar dintre toate, trei sunt

continuare...

semnificative și se detașează ca momente astrale în istoria
apropierii lui Dumnezeu de om. De subliniat faptul că El s-a
apropiat de om, acesta a fugit mereu, și-a găsit scuze să ignore,
să respingă, în ciuda acestui fapt Domnul Isus a putut spune la
un moment dat „s-a isprăvit” așa cum se va mai spune odată în
final, „s-a isprăvit” (Apocalipsa 21).
Revenind la cele trei coborâri importante:
Prima a avut loc pe Sinai – la darea Legii, când Dumnezeu se
coboară pe munte în fulgere, cutremur, furtună și întuneric.
Oamenii se sperie și-l preferă în continuare pe Moise. De fapt,
numai Moise va ști ce au pierdut oamenii. Părtășia lui de pe
munte l-a dus la o mai mare foame după intimitatea cu
Dumnezeu încât a cerut să-L vadă.
A doua coborâre este a Domnului Isus, Fiul – în ieslea
Betleemului. Cunoaștem detaliile. Oamenii îl refuză și atunci. De
fapt, toată viața Domnului Isus pe pământ a fost experiența
refuzului din partea oamenilor, refuzul oficial fiind cel de la
intrarea în Ierusalim.
În fine, a treia coborâre este cea de la Rusalii când
Dumnezeu, Duhul Sfânt vine la noi. Oamenii l-au respins și de
data aceasta, cei mai mulți. Unii își băteau joc,…! Totuși, aici
cercul se închide. Odată cu prezența Duhului Sfânt pe pământ,
El are capacitatea și autoritatea de a fi în noi și cu noi. Părtășia
din Eden poate fi reluată. Cine dorește, cine crede și cine
acceptă poate intra într-o nouă dimensiune a relației lui cu
Dumnezeu.
De fapt Rusaliile corespund cu darea Legii de pe muntele
Sinai. Și din acest punct de vedere experimentăm o închidere a
cercului.
Mă rog Domnului ca de aceste sărbători, tot mai mulți oameni
să se lase găsiți de Dumnezeu, iar cei care L-au găsit să-și
dorească o mai mare intimitate cu El.
Amin!

Implicaiile Cincizecimii (extras din broşura: Cele 7 valori de bază a Bisericilor Holiness)
1. Mărturia creștinului. Isus Cristos a legat botezul cu Duhul
Sfânt de a fi martori ai Lui (Fapte 1:8). Botezul cu Duhul Sfânt
aduce o infuzie de putere în via&a credinciosului cu un scop
specific: să mărturisească lumii domnia lui Cristos și
realitatea Împără&iei Lui în această lume.
2. Schimbarea caracterului creștinului. Duhul Sfânt ne-a fost
dat să ne conducă în fiecare zi și să cultiveze în noi caracterul
lui Cristos. Botezul cu Duhul Sfânt nu o fost inten&ionat ca un
eveniment singular, ci ini&ierea într-o via&ă de înviorare,
împrospătare și înnoire continuă. Suntem învă&a&i să „umblăm
cârmui&i de Duhul” (Galateni 5:16), care înseamnă să căutăm
călăuzirea Lui și să urmăm direc&ionarea Lui în deciziile vie&ii.
Duhul Sfânt nu este ceva vag, o influen&ă impersonală sau o
for&ă spirituală la dispozi&ia noastră. El este o Persoană divină
având voin&ă și caracter, iar acest caracter este: sfânt, curat,
neprihănit, drept și bun. El nu a fost trimis să slujească voii
noastre, ci să ne conducă în calea neprihănirii și să ne modeleze
caracterul să reflecte caracterul lui Cristos (Romani 8:29).

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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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.

J o i 2 3 iu n ie d e la o ra 1 9 continuã întâlnirile cu cei care doresc
sã se pregãteascã sã slujeascã în camerele de vindecare
(H ealing rooms). Va fi un timp binecuvântat de învãţãturã dar şi
oportunitãţi ca fiecare prezent sã stârneascã darul care este în el
de la D uhul S fânt.

