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Fii credincios în lucrul Domnului!
Luni, 16 octombrie

Duminică, 22 octombrie

Citirea: Isaia 58-60, Psalmul 120

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan

Marţi, 17 octombrie
Citirea: Isaia 61-63, Proverbe 25:12-17
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Tătar Florian,
Ionel Socaciu

Miercuri, 18 octombrie
Citirea: Isaia 64-66, Psalmul 121
Întâlnire de evanghelizare şi învăţătură
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Joi, 19 octombrie
Citirea: 1 Ioan, Proverbe 25:18-22

Vineri, 20 octombrie
Citirea: 2, 3 Ioan, Iuda, Psalmul 122
Rugăciune, de la ora 22

Sâmbătă, 21 octombrie
Citirea: Ieremia 1-3, Proverbe 25:23-28

Azi, 15 octombrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian, Mircea Gherman
ºi Timotei Bulzan

Proverbe 25:27
Versetul sãptãmânii:

Nu este bine să
mănânci multă
miere: tot aşa, nu
este o cinste să
alergi după slava
ta însuţi.
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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

EVANGHELIA
DUPĂ ISAIA!
Isaia
este
supranumit
evanghelistul Vechiului Testament.
Poate și pentru modul în care este
structurat mesajul cărții lui. Deși
numerotarea capitolelor s-a făcut
ulterior și nu aparține mesajului
biblic, totuși, este interesant faptul
că Isaia cuprinde 66 de capitole,
un număr echivalent cu numărul cărților care compun Biblia.
Primele 39 capitole având o temă distinctivă, respectiv
corespunzând cu cele 39 cărți ale Vechiului Testament și
următoarele 27 capitole corespunzătoare numărului cărților care
compun Noul Testament. Mesajul principal al primelor 39 capitole
este unul de judecată și condamnare, iar mesajul ultimelor 27

EDITORIAL

Anunţuri

capitole este unul de consolare care vorbește despre măreția lui
Dumnezeu, harul Său și Slava viitoare.
Însă nu doar prin acestea Isaia ne este cotemporan! Să nu
uităm că el se adresează în primul rând poporului lui Dumnezeu,
popor care nu-și justifica numele. Nu e de mirare că mereu
folosește în dreptul lor cuvântul VAI! Există multă asemănare, din
acest punct de vedere cu situația din vremea noastră. Așa de mulți
creștini care nu-și justifică numele. E de necrezut ce pot face, cum
pot vorbi și ce atitudini au! Nici o deosebire față de ceilalți oameni
pentru care se presupune că ar trebui să fim exemple, să-i
câștigăm pentru Cristos. Și acestor oameni li se potrivește
cuvântul vai!
Citind cartea lui Iosua, observați distincția dintre cele două părți
ale cărții, vedeți motivele pentru care prorocul îi mustră și le zice
vai. Cu toate acestea, observați că există presărat și în prima parte
porțiuni de mesaj care reprezintă speranță și care conțin promisiuni
ale lui Dumnezeu. Vedeți, deasemenea frumusețea celei de-a doua
părți care mustește de măreția, harul și slava lui Dumnezeu. Cu
toate acestea, din totalul de 27 de vai-uri din cartea lui Isaia, totuși,
2 dintre ele se regăsesc și în partea a doua! Vă las să le descoperiți
și să vedeți de ce și la ce se referă!
Pe săptămâna viitoare.
CITATE

Ai grijă ce gândeşti, gândurile tale devin cuvinte! Ai grijă
ce spui, cuvintele devin acţiuni! Ai grijă ce faci, acţiunile
devin obiceiuri! Ai grijă ce obişnuieşti să faci, obişnuinţele
devin caracter!

În viaţă nu e suficient că ai ales drumul cel bun. Dacă nu
mergi repede înainte, te calcă în picioare cei care vin din
urmă.

Cu cât suntem mai avansaţi, mecanic şi material, cu atât
suntem mai departe de esenţa reală a lumii, de sfinţenie.

„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.
Sã fim martori ai lui Cristos spunând Vestea Bunã
unei lumi care are nevoie de El!
Vino cu prietenii la întâlnirea de evanghelizare şi învãţãturã
de miercuri unde va sluji pastorul Vladimir Pustan.

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.

Vã invitãm la Rugã în liniştea nopţii.
Un timp în care sã cãutãm faţa Domnului,
cãlãuzirea Lui şi planul Lui
în viaţa noastrã şi viaţa bisericii.
Haideţi sã ne pocãim înaintea Lui!
Ne întâlnim Vineri, 20 octombrie de la ora 22.
Aşteptãm sã ne trimiteţi prin S MS fie motivul dvs.
de rugãciune, fie alte ne voi pe care le aveţi în
sãptãmâna care urmeazã şi vã putem fi de ajutor:

07 7 0 92 1 61 8

