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La mulþi ani, România!
Luni, 1 decembrie

Duminică, 7 decembrie

Citirea: Deuteronom 20-22

Citirea: 1 Ioan 4-5
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului!

Marţi, 2 decembrie
Citirea: Neemia 1-4
Întâlnirea mijlocitorilor, ora 18.

Miercuri, 3 decembrie
Citirea: Psalmii 140-141
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
şi Florian Prodea

Joi, 4 decembrie
Citirea: Cântarea cântărilor 1-2

Vineri, 5 decembrie
Citirea: Apocalipsa 1-6

Sâmbătă, 6 decembrie
Citirea: Fapte 21-22

Azi, 30 noiembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Florian Prodea

Psalmul 141:8
Versetul sãptãmânii:

De aceea, către
Tine, Doamne
Dumnezeule, îmi
îndrept ochii, la
Tine caut adăpost;
nu-mi părăsi
sufletul!
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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

MALEAHI – O CARTE
PENTRU NOI!
Cum se poate ca o carte scrisă cu 2400
de ani înainte, cu destinatari foarte bine
definiți și știuți, să ne vorbească nouă astăzi
după atâta vreme? Poate că, citind Cartea
lui Maleahi ne-am pus aceată întrebare.
Mesajul cărții se încadrează foarte bine în
istorie. Știm că este scrisă evreilor, la vreo
100 de ani după întoarcerea din robia
babiloniană de 70 de ani, construiseră
Templul, deja de mulți ani, se aflau, deci, în țară, cu toate acestea
starea lor ca națiune, ca popor al lui Dumnezeu era una precară.
Nimic nu funcționa! Nici jertfele pe care le aduceau nici preoții pe
care-i aveau, nimic nu mai era ce fusese înainte. Dimpotrivă, ei se
îndoiau de Dumnezeu, de relația cu El, Îl tăgăduiau, trăiau în
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ignoranță și superficialitate. Dacă mai aduceau jertfe, o făceau fără
grijă și fără a respecta normele stabilite de Dumnezeu pentru
aceasta. Peste toate acestea, erau acuzați direct ca jefuindu-L pe
Dumnezeu pe motiv că nu-și mai dădeau zeciuielile.
Toată această stare de lucruri era adevărată în ceea ce privește
poporul ales. Cum, deci, ne poate vorbi nouă această carte?
Într-adevăr, cartea lui Maleahi nu este doar o înregistrare
istorică, ea are un mesaj pentru noi astăzi. Ea ne vorbește despre
credincioșia lui Dumnezeu. Ei au călcat Legământul, Dumnezeu
nu-l calcă! Ei L-au neglijat, L-au uitat pe Dumnezeu, cu toate
acestea, chiar dacă, da, a urmat o tăcere a lui Dumnezeu de 400
de ani, după aceasta, El (ne) vorbește din nou și nu oricum. Prima
dată când va vorbi, Dumnezeu, după Maleahi, El îl va anunța pe
Fiul, va anunța îndeplinirea Promisiunii.
Acesta este Dumnezeul nostru, unul care nu uită, El este
credincios Legământului, este plin de îndurare și milă și, mai
ales,… Dumnezeu nu tace. El vorbește și azi. Chiar dacă ești într-o
perioadă de tăcere (aparentă și temporară) a lui Dumnezeu,
așteaptă-te, El vorbește, El are o soluție și un mesaj pentru tine,
pentru noi, pentru biserica Sa!
Este adevărat, de multe ori, ca să-L auzim pe El, poate că
trebuie să tăcem noi! Da, Dumnezeu vorbește! El o face prin
istorie, prin împrejurări, dar mai ales prin Logos! Să-L auzim, să-L
ascultăm!
Pe săptămâna viitoare!

Eveniment special
Vineri, 28 noiembrie a avut loc căsătoria lui:

Muşet Florin cu Crişan Codruþa
Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

continuare...

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.

Întâlnirea lunarã a surorilor din biserica noastrã va
avea loc Luni, 1 decembrie 2014, ora 17:00. 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, dându-I
voie sã ne schimbe din interior spre exterior.
Tema acestei întâlniri: „Murind pentru a trãi”.

PREZENŢA
TA
CONTEAZĂ

Apoi a zis tuturor: „Dacã voieşte cineva sã vinã dupã Mine, sã se lepede
de sine, sã-şi ia crucea în fiecare zi şi sã Mã urmeze.” (Luca 9:23)
Ţi-ai predat viaţa în Mâna Domnului? Îl urmezi pe El?
Dacã rãspunsul tãu este „Da”, dar încã nu L-ai mãrturisit în apa botezului
- este timpul tãu! Spune „prezent” la botezul care va avea loc în bisericã
în a doua zi de Crãciun.
Iar dacã rãspunsul tãu este „Nu”, la întrebãrile de mai sus; este
momentul sã nu mai întârzii cea mai importantã decizie a vieţii tale şi sã
spui apoi şi tu „prezent” la botezul de Crãciun.
Pentru ambele categorii provocare este – Nu mai amâna!
Se apropie Seara Colindelor din 19 Decembrie. Sã ne rugãm pentru cei
care vor sluji, cei care pregãtesc acest eveniment şi desigur cei care vor
participa. Sã nu pierdem aceastã oportunitate de a ne invita prietenii,
vecinii, colegii sã audã Vestea Bunã a Evangheliei şi sã sãrbãtorim
împreunã pe adevãratul Sãrbãtorit al Crãciunului.

