Umbl ã în fãgãduinþa Tatãlui!
Luni, 10 Decembrie

Duminicã, 16 Decembrie

Citesc ºi studiez: Apocalipsa 6
Întâlnirea surorilor, de la ora 18.

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Robert Pop, Sorin Tămaş
şi Teodor Bulzan

Marþi, 11 Decembrie
Citesc ºi studiez: Apocalipsa 7
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Azi, 9 Decembrie
Miercuri, 12 Decembrie
Citesc ºi studiez: Apocalipsa 8
Particip la întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Joi, 13 Decembrie
Citesc ºi studiez: Apocalipsa 9

Vineri, 14 Decembrie
Citesc ºi studiez: Apocalipsa 10-11
SEARA COLINDELOR, de la ora 18.

Sâmbãtã, 15 Decembrie
Citesc ºi studiez: Apocalipsa 12

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete ºi Florian Prodea

Romani 4:20,21

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

El nu s-a îndoit de
făgăduinţa lui Dumnezeu,
prin necredinţă, ci, întărit
prin credinţa lui, a dat
slavă lui Dumnezeu,
deplin încredinţat că El ce
făgăduieşte, poate să şi
împlinească.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui-i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XX
Nr. 50 / 9 decembrie 2012
apare sã ptãmânal

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

Trei feluri de creştini!
Apostolul Ioan scrie ce-a de-a treia epistolă a sa pentru a
reaminti faptul că biserica locală este formată din tot felul de
oameni, de aici și pericolele care pândesc biserica. În epistolă sunt
prezenta)i trei oameni care pot fi considera)i reprezentan)ii a trei
categorii de creștini:
I. Gaiu: un creștin prosper. (vv. 1-8)

Cât de mult ar trebui să mul)umim Domnului pentru oameni ca
Gaiu. Ioan folosește cuvântul „preaiubitule” de patru ori
referindu-se la el (vv. 1-2, 5, 11). Este posibil ca acesta să nu fi avut
o stare de sănătate prea bună, dar ceea ce este sigur e că se bucura
de o sănătate spirituală excelentă. Gaiu era felul de persoană de
care al)ii le plăceau să vorbească. Mul)i dintre creștinii care
călătoreau în misiune își găsiseră loc în casa lui. Aceștia raportau
despre Gaiu că era un creștin care umbla în adevăr și credincioșie
încercând să-i ajute pe cei care-l vizitau. În acest mod, Gaiu, găsea
cu cale să devină parte la lucrarea Evangheliei, iar Dumnezeu l-a
binecuvântat inclusiv cu prosperitate materială penrtu a putea face
așa ceva.

EDITORIAL,

II. Diotref: un creștin arogant (vv. 9-10)

continuare...

Acesta e felul de membru din biserică fără de care orice biserică
s-ar putea lipsi. El vroia să fie „șeful” bisericii; îi plăcea să fie primul
în orice. Coloseni 1:18 spune că numai Cristos merită preeminen)a.
„El trebuie să crească, eu trebuie să mă micșorez”, spunea Ioan
Botezătorul (Ioan 3:30).
Cum ac)iona un asemenea membru? El refuza să recunoască
autoritatea lui Ioan. Oricând un membru al bisericii vrea pozi)ie și
prestigiu, acesta îl va ataca pe pastor pentru a le ob)ine. De obicei
va începe prin subminarea lucrării și a caracterului lui, după
modelul lui Absalom din Vechiul Testament.
Diotref a răspândit minciuni despre Ioan, a refuzat să ajute pe
al)ii și, mai mult, a vrut să-i domine aruncându-i afară din biserică.
Era omul care distrugea biserica. Flămânzi de putere și autoritate,
asemenea membrii stâlcesc adevărul, ignoră Cuvântul, îl întristează
pe Duhul Sfânt și risipesc turma lui Dumnezeu
III. Dimitrie: un creștin plăcut (vv. 11-12)

Cât de revigorant este să treci de la Diotref la Dimitrie! El era
persoana pe care al)ii vroiau s-o urmeze cu plăcere. Avea o bună
mărturie din partea fra)ilor. Secretul unui asemenea creștin este
rela)ia sa sănătoasă cu Cuvântul.
Astăzi, bisericile au nevoie mai mult ca oricând de membri
precum Gaiu și Dimitrie, sfin)i care iubesc Biblia, familia bisericii și
sufletele pierdute. Fără Diotref,… cu atât mai bine!
Vineri, 14 Decembrie de la orele 1800 - Seara colindelor. Vino cu
prietenii la această seară specială de colinde și Cuvânt. Haide'i să ne
bucurăm că Regele regilor, Domnul domnilor și
Mântuitorul nostru s-a coborât să trăiască o via'ă de
om, ca să ne răscumpere din păcatele noastre. Să
sărbătorim ziua Lui de naștere. Să ne
rugăm pentru acest eveniment!

Cristos s-a nãscut!
Ce bucurie!

Cine-i născut în… DECEMBRIE…
LA MULŢI ANI… alături de Cristos!

Andor Mariana
Asandei Ovidiu
Romulus
Bran Claudiu
Benea Daniela Monica
Bălăian Graţian
Ban Florian
Bogdan Ramona
Crina
Bot Viorel
Brîndaş Liviu
Bulzan Timotei
Chichineşdi Beniamin
Covaci Nadia
Chichinesdi Gavril
Teofil
Chirodea Delia
Coita Samuil
Croitoru Adriana
Lavinia
Coita Bianca Maria
Danciar Beniamin
Florin
Filip Felicia
Farcaş Marius
Beniamin
Ghib Valentin
Ghiuro Georgeta
Lorena
Gabor Florica

Ghemiş Florin
Ghiurău Lavinia
Viorica
Ghiurău Marian
Ghiurău Silviu
Ghiuro Traian
Havrincea Ana
Hanga Cezar Ciprian
Hodişan Gavril
Hora Cristina
Hoszu Floare
Jiga Lenuţa
Keri Emeric
Kis Ioan Alexandru
Kovacs Henrieta
Lăcătuş Iosif
Lăzău Adriana
Carmen
Lucaciu Vasile
Lucaciu Anca Elena
Lucaciu Vasile
Mada Camelia
Magda Sabina
Magyar Ana
Marc Delian Ovidiu
Măriuca Daniela
Măriuca Maria
Mascaş Ioan Dan
Mateaş Maria
Mateaş Teodor

Mocan Ioana
Muscaş Emil
Muscaş Florian
Mehes Ida Maria
Nagy Radu
Neculai Lăcrămioara
Negru Dina
Olah Floare
Orbai Eusebiu
Paşca Simona Ioana
Pătcaş Robert Daniel
Pop Louis
Pop Silviu Laviniu
Paluţ Gabriel
Penyacsek Dana
Rogojan Ioan
Sabău Aurel
Şoroş Florica
Şovrea Felicia
Silaghi Emanuil Ioan
Strete Alexandra
Suiugan Ligia Teodora
Târb Maria
Ţintar Valeria
Todoran Cornel
Vârsta Ioan
Vid Adina Alina
Zerghe Carmen

Dacă sunt fraţi sau surori care nu se regăsesc în această listă, ne cerem iertare. Acest lucru se datorează fie
neactualizării de către dvs. a fişei de membru, fie este greşeala noastră pe care ne-o asumăm şi cu respect vă
cerem să ne-o sesizaţi. Mulţumim!

Întâlnirea surorilor, Luni, 10 Decembrie, ora 18.
Având în vedere diversitatea activităţilor planificate, credem că fiecare soră,
indiferent de vârstă, îşi va găsi locul potrivit. Dintre activităţi amintim: părtăşie,
gânduri şi aplicaţii din citirea zilnică a Bibliei, atelier de creaţie, prezentare de carte
creştină şi creaţii literare. Prin urmare, le aşteptăm cu drag pe fiecare în parte.
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