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Fii credincios în lucrul Domnului!
Luni, 2 octombrie

Duminică, 8 octombrie

Citirea: Isaia 22-24, Psalmul 117

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Florin Cutilea, Gavril Bulzan
şi Tiberiu Bulzan

Marţi, 3 octombrie
Citirea: Isaia 25-27, Proverbe 24:13-17
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Tătar Florian,
Florian Prodea

Miercuri, 4 octombrie
Citirea: Isaia 28-30, Psalmul 118
Întâlnire de evanghelizare şi învăţătură
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Joi, 5 octombrie
Citirea: Isaia 31-33, Proverbe 24:18-22

Vineri, 6 octombrie
Citirea: Isaia 34-36, Psalmul 119:1-41

Sâmbătă, 7 octombrie
Citirea: Isaia 37-39, Proverbe 24:23-28

Azi, 1 octombrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Vio Derecichei
ºi slujire profetică Matt Helland

Proverbe 24:17

Versetul sãptãmânii:

Nu te bucura de
căderea vrăjmaşului
tău şi să nu ţi se
înveselească
inima când se
poticneşte el.
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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

AMENINÞĂRI ACTUALE
PENTRU BISERICĂ
Biserica lui Isus Cristos
este o priveliște plăcută
pentru cer, o realitate pe
pământ, tocmai de aceea,
ea este și miza în războiul
spiritual care se dă! E
vorba, desigur, de Biserica
– Mireasa lui Cristos, aceea
pe care Duhul Sfânt o
pregătește pentru întâlnirea
cu Mirele! Și dacă vorbim de biserică, aceasta privește pe toți cei care
fac parte din ea. Există multe tertipuri pe care diavolul le folosește, care
mai de care mai subtile și aparent logice și nevinovate, pentru a-i
îndepărta pe oameni de biserică sau a-i arunca în apostazie. Cuvântul ne
spune să nu fim ignoranți față de șiretlicurile lui. Iată câteva dintre
amenințările cu care se confruntă biserica:

continuare...

Ne confruntăm cu amenințarea de a nu ne vedea suficient de
regulat ca biserică. Una din strategiile diavolului este și aceasta,
să-i separe pe creștini de biserică, de comunitate. La început o
face sugerându-le ideea că e suficient să meargă o dată pe
săptămână la biserică. Mulți creștini se întâlnesc rar doar duminică
dimineața. Nici o armată nu ar putea supraviețui în asemenea
condiții. Dumnezeu ne poruncește să ne îndemnăm la dragoste
unii pe alții, „Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei;
ci să ne îndemnăm unii pe alții, și cu atât mai mult, cu cât vedeți
că ziua se apropie” (Evrei 10:25). Eșecul în acest domeniu este o
chestiune de dorință. Oamenii, pur și simplu nu iubesc Cuvântul lui
Dumnezeu și copiii Lui atât de mult cum precum afirmă.
Ne confruntăm cu amenințarea egoismlui. Biserica propășește
nu uitându-ne la ea, ci la Cristos și la alții. Biserica nu poate
funționa în mod optim când fiecare nu se leapădă de sine însuși.
Drumul spre dezastru este deschis când fiecare crede că biserica
există pentru el, spre a-i satisface preferințele proprii. Cuvintele lui
Pavel ne slujesc și nouă dacă ne confruntăm cu acest pericol: „Nu
faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în
smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi”
(Filipeni 2:3).
Ne confruntăm cu amenințarea de a fi slabi în Scriptură.
Superficiali în cunoașterea Cuvântului și a lui Dumnezeu și prin
urmare ignoranți. Creștinii se lasă învățați de către lumea din jur, de
tradiții și obiceiuri. De aceea a spus Pavel: „Să nu vă potriviţi
chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii
voastre” (Romani 12:2). În anumite feluri, mă tem că am devenit
canaanizați. Dumnezeu are multe de spus despre felul în care ne
petrecem timpul, cum funcționăm acasă, ce punem înaintea
ochilor noștri, când și cui ne supunem, cum ne cheltuim banii și
cum ne creștem copiii. Dacă deviem de la Cuvântul lui Dumnezeu
în privința acestor lucruri, dar și în privința altor lucruri, suntem în
mare pericol. Trebuie în mod serios să ne schimbăm mintea pentru
a fi în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu pentru că „Toată Scriptura
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continuare...

este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice
lucrare bună” (2 Timotei 3:16-17).
Ne confruntăm cu amenințarea de a ne teme de oameni și nu
de Dumnezeu. Evanghelia ne cere să ne temem de Dumnezeu și
nu de oameni. Dacă iubim omul așa cum trebuie să îl iubim, atunci
nu trebuie să ne fie frică de el. Atunci când autoritățile le-au spus
să înceteze să vorbească despre Cristos, Petru și Ioan au răspuns:
„Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să
ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem
să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit” (Fapte 4:19-20).
Dumenzeu să ne dea harul să ne rugăm cu David: „Fă-mi inima să
se teamă de Numele Tău” (Psalmul 86:11).
Pe săptămâna viitoare!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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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.

Continuã slujirea în camera de vindecare interioarã (healing room).
Toţi cei care au nevoie de restaurare interioarã, rugãciune profeticã şi
slujire practicã pot lua legãtura cu Felicia Silaghi.

S MS cu motivul dvs. de rugãciune :

07 7 0 92 1 61 8

