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Mulþumeºte Domnului!
Luni, 30 octombrie

Duminică, 5 Noiembrie

Citirea: Ieremia 22-24, Psalmul 126
Sărbătoarea Mulţumirii, de la ora 18

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

Marţi, 31 octombrie
Citirea: Ieremia 25-27, Proverbe 26:19-23
Sărbătoarea Mulţumirii, de la ora 18

Miercuri, 1 Noiembrie
Citirea: Ieremia 28-30, Psalmul 127
Întâlnire de evanghelizare şi învăţătură
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Azi, 29 octombrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea ºi Tiberiu Bulzan
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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

REFORMA 500!

Joi, 2 noiembrie
Citirea: Ieremia 31-33, Proverbe 26:24-28
Sărbătoarea Mulţumirii, de la ora 18

Vineri, 3 noiembrie
Citirea: Ieremia 34-36, Psalmul 128
Sărbătoarea Mulţumirii, de la ora 18

Sâmbătă, 4 noiembrie
Citirea: Ieremia 37-39, Proverbe 27:1-3

Proverbe 27:2

Versetul sãptãmânii:

Să te laude
altul, nu gura ta,
un străin, nu
buzele tale.

Săptămâna aceasta, Marți
31 octombrie, creștinătatea
sărăbătorește 500 de ani de la
Reforma lui Luther. Mă aștept
să știm câte ceva despre
aceasta din moment ce de
câteva luni aruncăm câte o
privire în istorie încercând să
descoperim faptele întâmplate
și care au fost resorturile care au declanșat Reforma. Într-un fel
este impropiu să legăm Reforma de o zi. Ea a avut o perioadă de
pregătire – prereforma, după care a urmat reforma propriu-zisă
care a început în acele vremuri și care continuă și astăzi.

continuare...

Motivul pentru care spun că este impropiu să legăm
Reforma de o zi este că nu a fost în intenția lui Luther tot ceea
ce a urmat. Dovadă că cele 95 de teze afișate pe ușa bisericii
din Wittenberg erau în latină și nu în limba germană – limba
poporului. Sigur că ele au fost traduse ulterior în germană, dar
inițial Luther vroia să se adreseze clasei de la vârf, eventual, cel
mult studenților. Probabil că dacă Luther ar fi putut să prevadă
toate consecințele, nu ar fi întreprins nimic.
În al doilea rând, reforma nu este ceea ce s-a întâmplat într-o
zi, ci ceea ce a urmat și continuă și astăzi. Reforma a
declanșat, a eliberat spiriul de libertate care era total suprimat
în altarele bisericilor catolice. Ori, când omul este liber, el poate
folosi libertatea în ambele sensuri: pozitiv și negativ. Este riscul
pe care Luther nu și l-a asumat, doar s-a întâmplat ca o
consecință naturală. În schimb, Dumnezeu și-a asumat riscul
atunci cânt l-a creat pe om liber. Sigur, impropriu spus că și-a
asumat riscul pentru că El știa ce se va întâmpla și cum își va
folosi omul libertatea. Ce bine că Luther nu a știut!
În fine, noi marcăm un moment important al Reformei,
momentul când Luther își afișează tezele pe ușa bisericii, dar
Reforma este ceva ce a început chiar mai devreme și trebuie
să continue și azi.
Reforma este mereu necesară deoarece omul are mereu
tendința de a se cantona în obiceiuri și tradiții. Atunci și după
aceea, până azi, reforma lasă în urmă trecutul cu obiceiuri și
tradiții, lasă în urmă lucruri nefolositoare și, în special, lasă în
urmă multe burdufuri vechi pentru că însuși Domnul Isus a
spus că nu va pune vinul Său cel nou în burdufurile omenești
învechite.
Asta înseamnă că El ne încurajează la schimbare, la
Reformă!
Pe săptămâna viitoare.

Vă așteptăm în fiecare seară de la ora 18.
Haide+i să ne bucurăm, să-L sărbătorim pe Domnul
și să dăruim: timp, mărturii, zâmbet, încurajare și binecuvântare.

Anunţuri
„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.

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.
Cei care v-aţi hotãrât sã faceţi botezul în apã nu mai amânaţi! Începem o
perioadã de pregãtire/ucenicizare şi pentru aceasta vã rugãm sã luaţi
legãtura cu fr. Ionel Socaciu. Nu amâna sã spui tuturor prin mãrturia
botezului faptul cã Isus Cristos ţi-a schimbat viaţa.

S MS cu motivul dvs. de rugãciune :

07 7 0 92 1 61 8

