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Dãruieºte cu bucurie!
Luni, 3 Septembrie

Duminicã, 9 Septembrie

Citesc ºi studiez: 1 Corinteni 4-5

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

Marþi, 4 Septembrie
Citesc ºi studiez: 1 Corinteni 6
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Miercuri, 5 Septembrie
Citesc ºi studiez: 1 Corinteni 7
Particip la întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Liviu Buzguþa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Joi, 6 Septembrie
Citesc ºi studiez: 1 Corinteni 8-9

Vineri, 7 Septembrie
Citesc ºi studiez: 1 Corinteni 10

Sâmbãtã, 8 Septembrie
Citesc ºi studiez: 1 Corinteni 11

Str. Doina nr. 19, 410318 ORADEA, ROMÂNIA • TEL. (0359) 405.030, FAX (0259) 427.418

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

EDITORIAL,

Azi, 2 Septembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Florin Corde

2 Corinteni 9:6, 7

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

Să ştiţi: cine seamănă
puţin, puţin va secera;
iar cine seamănă mult,
mult va secera.
Fiecare să dea după
cum a hotărât în inima
lui: nu cu părere de rău
sau de silă, căci „pe
cine dă cu bucurie îl
iubeşte Dumnezeu.”

Anul XX
Nr. 36 / 2 septembrie 2012
apare sã ptãmânal

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

Să ne poticnim, să nu ne poticnim!
Citind ultimele capitole din Romani, revine în discu&ie mult
disputata temă a poticnirii. Din păcate nu este doar mult disputată
ci și mult practicată, ceea ce nu e bine. Oridecâte ori cineva face
ceea ce nu place cuiva sau nu se potrivește cu standardele cuiva,
acea persoană este tentată să pozeze în rolul de victimă, care se
poticnește, arătând cu degetul, de multe ori acuzând insensibilitatea spirituală a celor care au făcut-o să se poticnească. Însă,
oricine citește cu aten&ie cele 2 capitole, 14 și 15, din Romani, va
putea descoperi că nu aceasta este norma Scripturii. Iată câteva
observa&ii care, sper să ne ajute să ne schimbăm în&elegerea în
privin&a poticnirii, să nu mai folosim ideea de poticnire ca un atac
împotriva altora care nu gândesc la fel ca noi:
• Cei care se poticnesc sunt cei slabi, adică cei care sunt copii
spirituali, oameni întorși de curând la credin&ă, în consecin&ă, cei
care nu se poticnesc sunt cei tari, maturi spiritual (14:1; 15:1).
• Norma Scripturii este a nu te poticni. Poticnirea duce la
condamnare și la dispre&uire (14:10). Conform acestui verset, cel
slab îl condamnă pe cel tare, iar cel tare îl dispre&uiește pe cel slab.

EDITORIAL,

continuare...

• Poticnirea presupune judecată (4:13) ceea ce este interzisă, unii
asupra altora, să-L lăsăm pe Dumnezeu să judece, El are
judecata finală.
• Domnul Isus însuși a spus că cei care se poticnesc umblă în
întuneric.
• Nimeni nu ar trebui să se poticnească: cei tari în credin&ă pur și
simplu nu se poticnesc, iar cei slabi în credin&ă nu se poticnesc
pentru că cei tari le poartă de grijă!
Deci, să ne poticnim sau nu? Eu zic să ne folosim energiile spre
un scop mai nobil, să acceptăm diversitatea și, mai ales, să ne iubim
unii pe al&ii (1 Corinteni 13). Pe săptămâna viitoare.

Evenimente

sp cial
e
e

Durko Kovacsik cu Ramona Faur
Azi, 2 Septembrie are loc căsătoria lui:

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

Anun&uri

• TE INVITĂM SĂ TE IMPLICI în proiectul social O masă pe zi! DONEAZĂ 25 de
lei şi dai de mâncare unei persoane în nevoi, timp de o săptămână. Folosi.i
plicul de colectă pentru aceste dona.ii. „Să dăm hrană celui flămând”!
• În luna Septembrie va avea loc în biserica noastră un botez în apă noutestamental. To.i cei care nu L-au mărturisit pe Domnul Isus în apa
botezului vă încurajăm să face.i lucrul acesta și să trăi.i cu îndrăzneală
pentru El. Pentru formularele de înscriere adresa.i-vă lui Florian Prodea.

• În fiecare Miercuri, de la ora 17, pastorul bisericii stă la dispozi.ia celor
care au nevoie de consiliere și mărturisirea păcatelor. Biblia spune:
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte
păcatele și să ne curăească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).

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

Dume Florian
Dume Lucreţia
Doba Ana
Bica Florica Dorina
Birău Gheorghe
Bochiş Sorin
Ban Voichiţa
Borza Floare
Buboi Ioana
Căbuţa Constantin
Daniel
Chirilă Floarea
Coita Valentin Sav
Cosma Florian
Cristea Maria
Costolaş Georgiana
Mădălina
Chichineşdi Ioana
Teodora
Cura Samica Florica
Curta Ştefania
Dărăban Maria
Dărăban Mircea
Danciar David
Gheorghe
Demian Florica
Derecichei Liviu
Marius

Derecichei Mariana
Domocoş Ioan
Domocoş Maria
Farcaş Mircea
Cristian
Fericel Eva
Filip Pavel
Ghiurău Lucreţia
Ghiuro Gabriel
Marius
Gherman Nicolae
Groza Călin Viorel
Hanga Laura
Hora Floare
Horga Silviu
Ionescu Sefora
Ivaşcu Florica
Joo Francisc
Katai Lucreţia
Kovacs Alexandru
Khadka Prinshu
Lincar Mariana
Lingurar Claudia
Mărăndescu Diana
Măriucă Alexandru
Monenciu Diana
Morar Marius

Muscaş Floare
Neculai Daniela
Patca Viorica
Pop Florica
Popa Mihaela
Popa Cosmin
Pereţ Laurenţiu
Adrian
Puşcaş Maria
Rogojan Leontina
Seiche Loredana
Silaghi Silviu
Silaghi Sorin
Socaciu Anca
Tiponuţ Florica
Tiponuţ Ioana
Ramona
Tocuţ Carmen
Trifan Domnica
Trifan Răzvan
Trifan Delia
Todoran Teodora
Ioana
Talpoş Zsolt
Zaharie Maria

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!

• În cadrul pregătirii pentru iarnă este necesar efortul nostru al fiecăruia
pentru a asigura necesarul de motorină pentru încălzire care este
estimat la 6 tone, respectiv 23.000 lei.

