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Anul 2017. Domnul rãmâne credincios!
Luni, 2 ianuarie

Duminică, 8 Ianuarie

Citirea: Geneza 1-3, Psalmul 1

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

Marţi, 3 ianuarie
Citirea: Geneza 4-7, Proverbe 1:1-9

Miercuri, 4 ianuarie
Citirea: Geneza 8-10, Psalmul 2

Azi, 25 decembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan ºi Timotei Bulzan
Grupele de la Şcoala Duminicală!

Joi, 5 ianuarie
Citirea: Gen. 11-14, Proverbe 1:10-23

Proverbe 1:7
Versetul sãptãmânii:

Vineri, 6 ianuarie
Citirea: Geneza 15-17, Psalm 3

Sâmbătă, 7 ianuarie
Citirea: Geneza 18-21, Proverbe 1:24-33

Frica Domnului
este începutul
ştiinţei;
dar nebunii
nesocotesc
înţelepciunea şi
învăţătura.
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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

DECLARAŢIE DE
RUGĂCIUNE ŞI POST
PENTRU 2017
„Ca episcop al Bisericii
Penticostale Holiness, declar
perioada Ianuarie 1-21, 2017
ca fiind dedicată rugăciunii și
postului, în toate bisericile
penticostale holiness din
lume, unindu-ne împreună
pentru înviorare spirituală.
Phillips scrie despre trezire
următoarele: „Nu o putem prezice, nici programa, nu o putem
modela, putem doar să ne încredem în Dumnezeu… De fiecare
dată când Dumnezeu a lucrat, a fost ca răspuns la rugăciunile
fervente ale copiilor Lui, într-o atitudine de smerenie, zdrobire și
ascultare.”

EDITORIAL

continuare...

Rugăciune și post. Aceste cuvinte au fost des rostite de Isus, de
la El le-am auzit!
Ne focalizăm ca biserică, anul acesta pe valoarea: Împărăția lui
Dumnezeu. Ne rugăm ca Împărăția să crească în noi, iar apoi de
la noi să se extindă în comunitățile noastre!”

***

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

În perioada menționată mai sus – primele 21 de zile ale anului vom
fi în post și rugăciune fiind astfel în unitate cu toate celelalte biserici
după care vom continua și următoarele două săptămâni, când
vom avea întâlniri de rugăciune în fiecare seară, după bunul nostru
obicei pe care ni l-am format de câțiva ani!
Acesta e ordinul de marș pentru începutul anului 2017. El vine
de la fratele Doug Beacham sau mai exact prin el pentru că eu
cred că este chemarea și porunca lui Dumnezeu pentru fiecare din
noi și pentru noi ca biserică, pentru acest început de an 2017. Nu
văd nici o altă modalitate mai potrivită de a începe acest an decât
în felul acesta.
La mulți ani! Fiți binecuvântați! Fiți biruitori! Călătoriți sub
călăuzirea și protecția Domnului nostru Isus Cristos! Amin!

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.

Conducerea bisericii vă dorește ca în anul 2017 să
aveți parte de harul Domnului nostru Isus Cristos. Să vă
bucurați de prezența Lui, să zidiți relații unii cu alții.
La mulți ani!

Material ajutător pentru cele 21 de zile de
post şi rugăciune

ZIUA 1: Trezirea – Viaţă după via2ă
Ești deschis la schimbarea pe care Duhul Sfânt a lui Dumnezeu poate s-o
aducă în via@a ta, fără niciun avertisment? Sper din tot sufletul că da. El
este gata să restaureze și să vindece rela@ii.

ZIUA 2: Unde este Isus acum?
Dumnezeu este gata să aprindă inimile milioanelor de oameni cu o pasiune
sfântă pentru El și Împără@ia Lui! Știu sigur că Dumnezeu vede dincolo de
condi@ia umană limitată, via@a nouă în Cristos pe care El o dorește pentru
fiecare dintre noi.
ZIUA 3: Cum îmi găsesc locul în trezirea care o face El?
Umblă :
În lumina Fiului lui Dumnezeu – Ioan 8:12
În lumina Cuvântului Său – Psalmul 119:105
În lumina oamenilor lui Dumnezeu – Matei 5:14
„Umblaţi ca unii care aveţi lumina” (Ioan 12:35).

ZIUA 4: Oameni normali trăind în tăcere şi anonimat, dar…
Carolyn era o profesoară la o şcoală generală care a devenit preocupată
de faptul că nu se desfăşura nicio lucrare spirituală în campusul unde lucra
ea. Dar într-o zi, ea a auzit o voce, din partea Domnului: „De ce nu te
implici tu, Carolyn?“

ZIUA 5: Mărturisire şi Iertare
Am făcut tot ce a depins de mine să restaurez căsnicia mea? Mi-am dat tot
interesul să rezolv orice conflict în relaţiile mele? Am iertat pe cel care m-a rănit?
ZIUA 6: Mergeţi la TOATE naţiunile
În mod categoric era digitală în care trăim a accelerat răspândirea
Evangheliei cum nu s-a mai întâlnit până acum. Să nu contenim să ducem
Evanghelia „până la marginile pământului” începând cu cel de lângă noi.

ZIUA 7: Dumnezeu atrage Biserica Sa la El
Trezirea spirituală pe care El o face trece dincolo de orice rasă, vârstă,
geografie, denominaţie, venit sau clasă socială. Oamenii caută răspunsuri
căutând adevărul mai mult decât până acum. Este ceea ce El face în
vremuri ca acestea.
Material preluat de la Devoţionalul: Isus Acum! de Tom Philips

