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Cristos a înviat!
Luni, 17 aprilie

Duminică, 23 aprilie

Citirea: Fapte 5-7, Psalmul 46
BOTEZ ÎN APĂ NOU TESTAMENTAL de la ora 10
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Teodor Bulzan
şi predică Vladimir Pustan

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

Marţi, 18 aprilie
Citirea: Fapte 8-11, Proverbe 13:8-10
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Daniel Filip,
Florian Prodea

Miercuri, 19 aprilie

Azi, 16 aprilie
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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

CRISTOS E VIU!
CE BUCURIE!

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian, Alex Ghiurău
ºi Tiberiu Bulzan

Citirea: Fapte 12-14, Psalmul 47
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Joi, 20 aprilie
Citirea: Fapte 15-17, Proverbe 13:11-16

Vineri, 21 aprilie
Citirea: Fapte 18-21, Psalmul 48

Sâmbătă, 22 aprilie
Citirea: Fapte 22-24, Proverbe 13:17-23

Proverbe 13:13

Versetul sãptãmânii:

Cine nesocoteşte
Cuvântul
Domnului se
pierde, dar cine se
teme de poruncă
este răsplătit.

Învierea lui Cristos este lovitura fatală pe care o primește satan.
Da, satan este un înfrânt. Cristos, prin Înviere, încheie conturile cu
el odată pentru totdeauna. Cum se împacă aceasta cu realitatea
lumii în care trăim, o lume în degringoladă, plină de suferință și
durere, calamități și dezastre, minciună și ipocrizie?!

continuare...

În realitatea fizică, vizibilă, diavolul nu apare că ar fi un înfrânt,
dimpotrivă! Mulți oameni pun problema în felul acesta și, ca atare, văd
ireconciliabile cele două realități. Pentru că, da, vorbim de două realități:
o realitate spirituală care ține de lumea invizibilă și realitatea fizică, cea
pe care o vedem și cu care ne confruntăm în fiecare zi. Dacă ținem cont
de acest adevăr și dacă mai adăugăm faptul că Dumnezeu este în
afara timpului, atunci lucrurile aproape că devin clare.
În cartea Apocalipsei (13:8) Cuvântul ne vorbește despre Mielul
care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii. Noi știm însă că, pe
de altă parte, Cristos S-a jertfit într-un moment bine definit al
istoriei umane!
Trebuie să știm că orice lucru pe care-l face Dumnezeu, la orice
nivel: macro, micro, cosmic sau individual, mai întâi îl face în
realitatea spirituală, în lumea nevăzută. Credința însăși înseamnă
aducerea în realitatea fizică a ceva ce s-a întâmplat deja în
realitatea spirituală.
Faptul că Dumnezeu este în afara timpului înseamnă că la El
lucrurile nu au loc într-o succesiune temporală. Am putea spune,
fără să înțelegem cum, că pentru Dumnezeu toate lucrurile se
întâmplă în același moment (cu precizarea că termenul moment
aparține de noi și timpul în care suntem încadrați).
Toate acestea și multe altele ar trebui să fie pentru noi motive de
bucurie. Învierea lui Cristos dă tonul bucuriei. Istoria nu se termină
vineri, ci continuă cu un nou început duminică. Trăim sub spectrul
Învierii. Învierea lui Cristos este siguranța învierii noastre. Ce glorios!
Da, vorbim de o certitudine pentru că așa este Învierea lui Cristos.
Au încercat mulți s-o nege, dar în fața mormântului gol orice
împotrivire pălește. În final totul se reduce la acceptare. Cristosul
Înviat vrea o relație cu noi, vrea comunicare, vrea să locuiască cu noi
și în noi. Iar aceasta implică pocăință și o viață de ascultare de El.
Pentru că cea mai mare și importantă dovadă a Învierii lui Isus este
faptul că El trăiește în noi, că ne-a transformat viața și că trăim având
nădejdea care nu înșeală că vom fi pentru totdeauna cu El. Și toate
acestea pentru că, într-adevăr, CRISTOS E VIU! CE BUCURIE!

Am avut un timp extraordinar, Vineri când
am avut ocazia să stăm de vorbă cu oamenii,
să le ascultăm frământările și să le aducem
Vestea care schimbă via%a: Cristos e viu! To%i
cei care au fost și au compus cele 10 echipe
care au mers în parcuri și pe străzi pentru a
sta de vorbă cu oamenii au venit încuraja%i și plini de bucurie pentru
oportunitatea de a vorbi altora despre credin%a din inimă și Salvatorul
nostru, Isus Cristos. Au fost aprox. 40 de oameni care au auzit Vestea
Bună. Numele câtorva din aceștia sunt pe o listă de rugăciune pe care o
pute%i găsi în Camera de sus.
Toate acestea sunt spuse pentru a aduce glorie și onoare Domnului
Cristos care ne-a chemat la această misiune și pentru a-i încuraja pe cei
care n-au fost, să fie prezen%i în luna Mai când dorim să continuăm
ce-am început!

împărtăşeşte

Anunţuri

E ste nevoie, în special, de
încãlţãm inte de bãrbaţi în cadrul
lucrãrii de la pe nitenciar. S ã dãruim
cu bucurie celui în nevoie!
„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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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

