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Lasã-L pe Duhul Sfânt sã te cãl ãuzeascã!
Luni, 10 Septembrie

Duminicã, 16 Septembrie

Citesc ºi studiez: 1 Corinteni 12-13

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Sorin Tămaş
şi Tiberiu Bulzan

Marþi, 11 Septembrie
Citesc ºi studiez: 1 Corinteni 14
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Miercuri, 12 Septembrie
Citesc ºi studiez: 1 Corinteni 15
Particip la întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Joi, 13 Septembrie
Citesc ºi studiez: 1 Corinteni 16

Vineri, 14 Septembrie
Citesc ºi studiez: 2 Corinteni 1-2
Întâlnirea liceenilor, de la ora 18.

Sâmbãtã, 15 Septembrie
Citesc ºi studiez: 2 Corinteni 3-4

Azi, 9 Septembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Teodor Bulzan
Invitat: George Iordan din Târgovişte.

Fapte 1:8

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

Ci voi veţi primi o
putere, când Se va
coborî Duhul Sfânt
peste voi, şi-Mi veţi fi
martori în Ierusalim, în
toată Iudeea, în
Samaria şi până la
marginile pământului.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui.i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XX
Nr. 37 / 9 septembrie 2012
apare sã ptãmânal

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

Biserica din Corint
A fost plantată de apostolul Pavel după o perioadă de misiune de
18 luni, în anul 51 d.Cr. După vreo 3 ani, respectiv în anul 54 d.Cr.,
Pavel le trimite celor din Corint 4 scrisori dintre care noi avem
doar 2, respectiv scrisoarea a doua și a patra, adică 1 și 2 Corinteni.
La scurt timp după plecarea lui Pavel, în biserică apar probleme.
Acestea îi sunt aduse la cunoștin$ă de către ai Cloiei. Epistola
reprezintă pozi$ia lui Pavel, pe de o parte la problemele care erau între
ei, iar în al doilea rând este un răspuns la întrebările ridicate de ei.
Pentru început Pavel abordează problemele care făceau din
biserica din Corint o biserică problematică, una controversată, cu
toate acestea, la începutul epistolei, Pavel mul$umește lui
Dumnezeu pentru ei. Diviziunile caracteristice creștinilor imaturi,
erau prezente în biserică, toleran$a fa$ă de păcat, modul de
rezolvare a litigiilor dintre ei erau câteva probleme pe care cei din
Corint le aveau și pe care Pavel le abordează, înainte de a le da
răspuns întrebărilor lor. Aceste întrebări care la rândul lor scot la
iveală și alte probleme pe care biserica le avea erau legate de
căsătorie, recăsătorie și divor$, atitudinea fa$ă de lucrurile jertfite
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idolilor, atitudinea fa$ă de Cina Domnului, respectarea rolurilor
so$ilor în familie, problema darurilor spirituale în biserică,
probleme legate de înviere și probleme legate de dărnicie.
Această listă de probleme cărora Pavel le dă răspuns sunt
specifice oricărei biserici, de altfel. Fiecare biserică trebuie să aibă
un răspuns și o atitudine biblică fa$ă de căsătorie, divor$,
respectarea rolului so$ului și a so$iei în via$a de cuplu, darurile
spirituale, înviere și dărnicie.
Răspunsurile pe care Pavel le dă, chiar dacă acestea sunt date
unei biserici dintr-o anumită cultură și în anumite circumstan$e, au
o valoare atemporală. Este Cuvântul lui Dumnezeu care are putere,
iar Pavel are capacitatea deosebită și înzestrarea din partea lui
Dumnezeu de a filtra și a da mai departe principii, chestiuni de
esen$ă care nu se învechesc odată cu vremea. Așa este și Cuvântul
lui Dumnezeu din Epistola către corinteni. Pe săptămâna viitoare.

Ești o persoană înzestrată de
Dumnezeu cu daruri ca să slujești
Bisericii lui Cristos! Descoperă,
acele daruri și implică-te!

Dorim să creăm un cadru în care să creşti în relaţia ta cu Cristos cât şi
în relaţia unii cu alţii. Cursurile INSTE sunt pentru tine!

Cursurile INSTE au fost create pentru a ajuta la formarea de ucenici
cât și la dezvoltarea liderilor. De asemenea cursurile INSTE au fost
create pentru grupuri mici adică un cadru al rela.iilor și
responsabilită.ii unii fa.ă de al.ii.

Primul nivel con.ine 4 cursuri care pot fi descrise în scurte cuvinte
astfel: Cursul 1 pune accent pe formarea unor abilită.i și atitudini de
bază caracteristice unui ucenic al lui Cristos. Cursul 2 concentrează
aten.ia pe doctrinele de bază ale vie.ii de credin.ă. Cursul 3 te ajută
să descoperi comorile Cuvântului lui Dumnezeu, iar Cursul 4 merge
mai departe, în explorarea bogă.iilor Cuvântului Său.

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”!
• Inten.ionăm organizarea unui turneu în Turcia, cu vizitarea celor 7
biserici din Apocalipsa, în perioada 12-21 Noiembrie 2012. To.i cei care
doresc îi rugăm să se înscrie pe lista pusă la dispozi.ie. Men.ionăm că
turneul se va efectua doar dacă se vor înscrie un număr minim de 10
persoane.

• 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).

• 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.

• Referitor la cursurile INSTE... în 22 Septembrie, ora 11 va avea loc o
întâlnire de pregătire de lideri. Pot participa la această întâlnire şi cei
care doar vor să cunoască mai multe despre aceste cursuri. Pentru
orice alte detalii vă rugăm luaţi legătura cu Timotei Bulzan.
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Vlad Briceag cu Cristina Iuhasz
Vineri, 7 Septembrie a avut loc căsătoria lui:

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

