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Mulþumeºte Domnului!
Luni, 20 noiembrie

Duminică, 26 Noiembrie

Citirea: Ezechiel 1-3, Psalmul 135

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian
şi predică Nelu Vătran

Marţi, 21 noiembrie

Citirea: Ezechiel 7-10, Psalmul 136
Întâlnire de evanghelizare şi învăţătură
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL

Citirea: Ezechiel 4-6, Proverbe 27:23-27
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Daniel Filip,
Puiu Popovici

Miercuri, 22 noiembrie
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Azi, 19 noiembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea, Mircea Gherman
ºi predică Max Barroso
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• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

„A SOSIT…

APOCALIPSA!”

Joi, 23 noiembrie
Citirea: Ezechiel 11-13, Proverbe 28:1-7

Vineri, 24 noiembrie
Citirea: Ezechiel 14-16, Psalmul 137
Concert Johnny Vătran, de la ora 19

Sâmbătă, 25 noiembrie
Citirea: Ezechiel 17-20, Proverbe 28:8-14

Proverbe 28:5
Versetul sãptãmânii:

Oamenii dedaţi la
rău nu înţeleg ce
este drept, dar cei
ce caută pe Domnul
înţeleg totul.

Nu, nu e nimic de speriat! E ca și cum ai spune: „a venit
revela'ia!” sau, mai exact, pentru noi, am ajuns cu citirea Bibliei
la cartea Apocalipsei. De fapt, apocalipsa înseamnă revelaie,
descoperire așa cum este și primul cuvânt cu care începe cartea.
E adevărat că această carte a Bibliei prezintă, în imagini
simbolice, lucrurile finale care pe unii îi înfricoșează în timp ce,

continuare...

culmea, îi atrage. Însă, pentru Biserica lui Cristos, mesajul căr'ii
produce bucurie și speran'ă. Ce alt efect ar putea avea asupra
noastră mesajul ultimelor două capitole ale căr'ii?! Există
câteva lucruri specifice acestei căr'i care fac din ea o carte unică.
În primul rând limbajul apocaliptic care este mult mai
accentuat decât în celelalte căr'i profetice din Biblie, respectiv
Daniel și Ezechiel.
În al doilea rând, există anumite cuvinte care se repetă mai
mult decât în alte căr'i ale Bibliei, cum ar fi: apoi, judecata,
cartea, s-a isprăvit sau expresia cel ce va birui…!
Toate acestea sunt cuvinte și expresii care denotă o anumită
așteptare respectiv final. Așa este, de exemplu, termenul
judecată, întâlnit de vreo 10 ori în carte. Sau expresia s-a
isprăvit care ne transmite că finalul chiar este aproape.
În fine, mai men'ionez expresia cel(ui) ce va birui pe care o
întâlnim de 8 ori. Aceasta înseamnă că asistăm la un final. Da, un
final cu învingători și cu învinși, Cartea Vie'ii, Cartea cu pece'i și
„cartea aceasta”, adică Sfânta Scriptură sau Cartea Apocalipsei.
Deocamdată aceasta ni s-a dat: cartea aceasta – Biblia. În
func'ie de ce facem, cum o citim și mai ales cum o ascultăm, vom
avea acces la Cartea Vie'ii. E vorba, desigur, de răspunsul nostru
la ceea ce a făcut El pentru noi și nicidecum nu la faptul că acel
acces s-ar datora nouă înșine!
Există deci o luptă, un război cu învingători și cu învinși!
Contează unde ești acum dar, vai, cât de mult contează unde vei
fi atunci: de partea învingătorilor sau a perdan'ilor?
Harul lui Dumnezeu s-a arătat, în rest depinde de fiecare
dintre noi!
Pe săptămâna viitoare!

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.

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.

Cei care v-aţi hotãrât sã faceţi botezul în apã nu mai amânaţi! Începem o
perioadã de pregãtire/ucenicizare şi pentru aceasta vã rugãm sã luaţi
legãtura cu fr. Ionel Socaciu. Nu amâna sã spui tuturor prin mãrturia
botezului faptul cã Isus Cristos ţi-a schimbat viaţa.

Vã aşte ptãm „la tim p şi ne la tim p” în sala de
la e tajul 2 (dreapta) un loc al rãzboiului
spiritual, al victoriilor în rugãciune, un loc de
unde trezirea spiritualã sã înceapã.
În fiecare dimineaţã completãm motivele de
rugãciune cu motivele dvs. personale. D e aceea, pentru orice
nevoie imediatã sau îndelungatã trimiteţi prin S MS motivul dvs. la
numãrul de telefon: 07 7 0 92 1 61 8.
CITAT

O Biblie uzată de mult citit e semnul unui suflet bine hrănit.

