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Cântã Domnului o cântare nouã!
Luni, 18 august

Duminică, 24 august

Citirea: Numeri 1-4

Citirea: 1 Timotei 4-6
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Gavril Bulzan
şi Ionel Socaciu

Marţi, 19 august
Citirea: 1 Cronici 5-9
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 20 august
Citirea: Psalmii 99–101
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
şi Florian Prodea

Joi, 21 august
Citirea: Proverbe 19

Vineri, 22 august
Citirea: Osea 1-7

Sâmbătă, 23 august
Citirea: Ioan 7-9

Azi, 17 august
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Tiberiu Bulzan

Psalmul 101:1
Versetul sãptãmânii:

Voi cânta
bunătatea şi
dreptatea; Ţie,
Doamne, Îţi voi
cânta.
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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

TREI ARME DE FOC
ÎMPOTRIVA LUI SATAN
Imaginea des întâlnită care-l înfățișează pe satan cu coarne şi o furcă
în mână, comandând din iad forțele răului, nu este altceva decât un mit.
El este, de altfel, interesat ca oamenii să aibă o părere greșită despre el,
dacă se poate, chiar să ajungă la concluzia că el nu există, de fapt. În
modul acesta, ignoranți fiind, el își poate duce la îndeplinire, nestingherit,
planul. Biblia ne spune să nu fim în necunoștință despre planurile lui. De
fapt, satan este mai mult decât un nume, termenul reprezintă fișa lui de
post. Biblia îl denumește, demascându-l,…
Împotrivitorul
În această calitate el petrece mult timp cutreierând pământul, răgind
ca un leu și căutând pe cine să înghită (1 Pet. 5:8). Scopul lui este să te
împiedice să-ți împlinești scopul tău în viață. Așa că întotdeauna, șoapte
cum ar fi: „nu mai poți”, „nu are rost”, „renunță”,… vin de la el.
Acuzatorul
În Apocalipsa 12:11 satan este prezentat ca fiind acuzatorul copiilor
lui Dumnezeu. De multe ori amenințările și acuzările lui îi țin imobilizați pe
mulți creștini care-I ascultă șoaptele.

Anunţuri

continuare...

Trei arme
Mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-a lăsat neînarmați împotriva
atacurilor diavolului. În Apocalipsa ni se prezintă trei arme de foc cu care
putem anihila atacurile lui (Apocalipsa 12:11):
Sângele Mielului
Atunci când Ioan Botezătorul îl vede pe Isus și exclamă: „Iată Mielul
lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29), aceasta este mai mult
decât o informație, este o invitație de a ne plasa sub crucea Lui pentru a
fi acoperiți de Sângele lui, precum odinioară sângele acoperea capacul
ispășirii și iertarea era acordată. Atunci cuvântul din Isaia 53:5: prin rănile
Lui suntem tămăduiți începe să opereze în dreptul nostru, pentru că pe
Cel care n-a făcut nici un păcat El L-a făcut păcat pentru noi… 2 Cor.
5:21, iar obiectul acuzării a fost anihilat, noi fiind îndreptățiți în felul
acesta.
Mărturia ta
O altă armă care, de altfel, o pune în valoare pe prima este
mărturisirea noastră cu gura, afirmația care vine de la noi pentru a
confirma experiența noastră odată ce ne-am poziționat sub Crucea lui
Cristos. Cicatricele rănilor lui Cristos, după Înviere au fost o mărturie care
i-a convins pe ucenici că Cel mort este Înviat și este Viu în vecii vecilor.
Mărturia noastră va închide gura acuzatorului.
O viață crucificată
„… ei nu și-au iubit viața, până la moarte”. Această expresie descrie
o viață crucificată. Cu alte cuvinte, a sta sub Crucea lui Cristos înseamnă
a mărturisi aceasta și a trăi o viață crucificată. Adică a trăi liber de viața
aceasta, cum zicea Pavel,… dacă trăim, pentru Domnul trăim, dacă
murim e tot pentru El, de fapt și cântăm aceste versuri,…! E ca și cum
trebuie să fim gata de orice, fiind liberi de această viață și dependenți de
veșnicia care ne așteaptă!
Redu-l la tăcere pe satan și trăiește o viață de victorie!
Amenințările lui satan și împotrivirile lui au scopul să ne reducă la
tăcere, să ne fure mărturia și să nu-i influențăm pe alții pentru Cristos.
Ajunge. A sosit vremea să folosești armele prezentate în așa fel încât el,
satan, să fie redus la tăcere și tu să fii biruitor împlinindu-ți scopul pe care
Dumnezeu îl are pentru viața ta.
Fii biruitor!

„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.

Miercurea de la ora 1700, pastorul bisericii stã la dispoziţia oricui are
nevoie de consiliere spiritualã. Este şi un timp dedicat mãrturisirii
pãcatelor înţelegând porunca biblicã şi importanţa acesteia în viaţa
credinciosului.
Cei care cred cã au din partea Domnului chemarea pentru misiune, luaţi
legãtura cu pastorul bisericii pentru a primi mai multe informaţii despre o
oportunitate de a merge în misiune în Malaezia.
Azi e ultima zi de înscrieri pentru tabãra de varã a tinerilor!
Aceasta va avea loc la Someşul Rece în perioada 22-26 August. Pentru
înscrieri luaţi legãtura cu Roxy Derecichei. Rugaţi-vã ca Domnul sã
lucreze, sã transforme, sã producã o schimbare în vieţile tinerilor
şi Gloria Lui sã fie manifestatã.

Eveniment special
Adrian Serte cu Leontina Lãcãtuº
Duminică, 10 august a avut loc căsătoria lui:

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

