Lucreazã pentru Domnul,
având nãdejdea revenirii Lui!
Luni, 5 octombrie

Duminică, 11 octombrie

Citirea: Isaia 23-25 ºi Filipeni 1
Întâlnirea surorilor, de la ora 18

Citirea: Isaia 37-38 ºi Coloseni 3
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Sorin Tămaş,
Teodor Bulzan

Marţi, 6 octombrie
Citirea: Isaia 26-27 ºi Filipeni 2
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Joi, 8 octombrie
Citirea: Isaia 30-31 ºi Filipeni 4

Vineri, 9 octombrie
Citirea: Isaia 32-33 ºi Coloseni 1
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 10 octombrie
Citirea: Isaia 34-36 ºi Coloseni 2
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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

ISAIA – CONTEMPORAN!

Miercuri, 7 octombrie
Citirea: Isaia 28-29 ºi Filipeni 3
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
şi Ionel Socaciu
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Azi, 4 octombrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Tiberiu Bulzan

Filipeni 2:2
Versetul sãptãmânii:

faceţi-mi bucuria
deplină şi aveţi o
simţire, o dragoste,
un suflet şi un
gând.

Cine e la curent cu citirea
Bibliei știe că am ajuns la
cartea prorocului Isaia. Nu știu
ce ați experimentat voi când
ați citit-o (da, când citești
Biblia trebuie să experimentezi
ceva!), mie mi s-a părut mai contemporană ca oricând și am să vă
spun de ce.
Isaia începe cu o viziune – descriere a situației poporului a stării lui
precare în care au ajuns, ca imediat după aceea să scruteze orizontul
și, pe baza promisiunilor pe care le știa că Dumnezeu le-a făcut
poporului, să descrie o stare viitoare – Muntele Casei Domnului. Este
impresionant uriașul arc ce-l face peste timp, până în vremuri ale cărei
împlinire urmează! În cadrul descrierii stării precare a poporului, el
vede criza de lideri din vremea aceea, așa de mare încât băieți au

continuare...

ajuns drept conducători (atunci m-am gândit la Romania și în general
la criza de conducere generalizată din vremea noastră). De observat,
deasemeni, capitolul șase care e un pasaj balama în sensul că totul
se schimbă începând cu acest capitol. Explicația este, desigur, faptul
că Isaia are acea viziune în care îl vede pe Dumnezeu în toată
splendoarea și sfințenia Lui. Dacă până aici Isaia zice vai de ei, așa și
era, acum își schimbă vocabularul și zice vai de mine!
Începând din acest moment Isaia vede altfel lucrurile. În primul
rând, vederea lui se oprește direct asupra lui Isus – Emanuel: iată
semnul,… căci un Copil ni s-a dat,…! Continuă apoi cu vederi asupra
națiunilor pământului, în special ale celor din jurul lor: Egipt, Siria –
Damasc, Babilon, Moab – Iordania de azi, Arabia, Cuș - Etiopia de
azi, iar după unii comentatori, el face o referire inclusiv la America, ei
fiind națiunea împotriva căreia se va îndrepta Cuș! Foarte interesant și
actual! Viziunile despre fiecare națiune sunt atât de actuale! Uitați-vă,
ca exemplu la cea despre Egipt, parte din ea împlinită în vremurile
noastre, parte care își așteaptă împlinirea, inclusiv cu acea autostradă
care se va deschide între Egipt și Siria și cum Dumnezeu va numi
Egiptul – poporul Meu, iar Israel – moștenirea Mea,…!
Există, însă, o expresie în capitolul 10 care mi-a dat de gândit și
care chiar că este actuală, anume: Dacă nu veți sta fermi în
credință, nu veți mai sta deloc! Asta e!
Această atenționare este atât de valabilă azi! În dreptul fiecăruia
dintre noi: DACĂ NU VEI STA FERM ÎN CREDINȚĂ, NU VEI MAI
STA DELOC!
Pe săptămâna viitoare!

Eveniment special
Natanael Brîndaş cu Roxana Magda
Azi, 4 octombrie are loc căsătoria lui:

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

Oportunitate de creºtere spiritualã
Programul INSTE se adresează oricărui credincios care doreşte să
descopere viaţa de credinţă începând cu lucrurile de bază până la cele de
substanţă. Punem acest program la dispoziţie oricui doreşte să crească în
relaţia lui cu Domnul. Acest curs te va ajuta să fii intenţionat şi disciplinat
în creşterea ta spirituală. Pe scurt, programul INSTE, înseamnă:
• materiale de curs – pentru studiu zilnic
• întâlniri săptămânale (sau la 2 săptămâni)
• relaţii de mentorare

Exemple de lecţii din cursul Ucenicie 1: Cum să studiezi Biblia, Războiul spiritual şi Rugăciunea,
Cine sunt eu în Cristos?, Rugăciunea prin Duhul Sfânt, Bazele biblice ale uceniciei etc.
Pentru înscrieri consulta+i fișele de înscrieri puse la dispozi+ie.

Anunţuri

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

EDITORIAL

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.

Miercurea pastorul bisericii stã la dispoziţia oricui are nevoie de consiliere
spiritualã.
Pentru o bunã organizare a programului After School rugãm pãrinţii
interesaţi sã-şi înscrie copiii la Ghiurãu Lavinia (tel. 0758015045).
Materiile pentru care puteţi opta sunt:
Românã, Matematicã, Englezã şi Chmie.
Reîncepem întâlnirile lunare ale surorilor din biserica noastrã, iar
Luni, 5 octombrie 2015, ora 1800, va avea loc prima întâlnire din aceastã
toamnã. Eşti invitatã special la un timp în care sã ne zidim sufleteşte
împreunã şi sã ne încurajãm una pe cealaltã în umblarea noastrã cu
Domnul. Prezenţa ta face diferenţa!

