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Fiþi s finþí, cãci El este s fânt!
Luni, 8 Octombrie

Duminicã, 14 Octombrie

Citesc ºi studiez: Filipeni 1

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

Marþi, 9 Octombrie
Citesc ºi studiez: Filipeni 2
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Miercuri, 10 Octombrie
Citesc ºi studiez: Filipeni 3
Particip la întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Joi, 11 Octombrie
Citesc ºi studiez: Filipeni 4

Vineri, 12 Octombrie
Citesc ºi studiez: Coloseni 1

Sâmbãtã, 13 Octombrie
Citesc ºi studiez: Coloseni 2
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui.i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Azi, 7 Octombrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete ºi Florin Corde

Efeseni 5:3

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

Curvia sau orice alt fel
de necurăţie, sau
lăcomia de avere nici să
nu fie pomenite între
voi, aşa cum se cuvine
unor sfinţi.
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apare sã ptãmânal

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

Efeseni – Pavel şi Biserica!
Pavel scrie bisericii din Efes în timp ce era în închisoare. Ca și celelalte
epsitole ale sale, și aceasta a fost citită în toate bisericile. Tema scrisorii
este Cristos și biserica. Pavel plantase biserica din Efes în timpul celei
de-a treia călătorii misionare, după o ședere de 3 ani în Efes. La început a
predicat în sinagogă apoi într-o școală. Nu e de mirare că intră într-un
conflict de propor-ii cu închinătorii zei-ei Diana, aici fiind centrul
închinării la această zei-ă, templul ei fiind socotit în vremea aceea una
dintre cele șapte minuni ale lumii. După acest conflict, Pavel este nevoit
să părăsească orașul. Se va mai vedea doar cu liderii bisericii în drum
spre Ierusalim.
Epistola are două păr-i: una doctrinară și a doua de practică. O schi-ă
posibilă este următoarea:
I. Doctrină: Binecuvântările în Cristos ale credinciosului (1 – 3)
A. Posesiunile noastre in Cristos (1:1-14)
1. De la Tatăl (1:1-6)
2. De la Fiul (1:7-12)
3. De la Duhul Sfânt (1:13-14)
B. Rugăciune de iluminare (1:15-23)
C. Pozi-ia noastră în Cristos (2)
D. Rugăciune de abilitare, împuternicire (3)
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continuare...

II. Practică: comportamentul crdinciosului în Cristos (4 – 6)
A. Umblare în unitate (4:1-16)
B. Umblare în puritate (4:17-32)
C. Umblare în dragoste (5:1-6)
D. Umblare în lumină (5:7-14)
E. Umblare cu grijă (5:15-17)
F. Umblare în armonie (5:18 – 6:9)
1. So-ii cu so-iile lor (5:18-33)
2. Părin-ii cu copiii (6:1-4)
3. Patronii cu angaja-ii (6:5-9)
G.Umblare în victorie (6:10-24)
Este evident echilibrul între doctrină și practică, trăire. În primul rând
Pavel ne reamintește cine suntem în Cristos, ce a făcut El pentru noi ca
apoi să ne spună ce trebuie să facem noi pentru El, ca răspuns la mila Lui.
Trăirea creștină se bazează pe învă-ătura creștină. Credinciosul care nuși cunoaște bogă-iile sale în Cristos, nu va fi în stare să umble cu Cristos.
Conduita noastră depinde de chemarea noastră. Mul-i creștini ar vrea să
trăiască în cap. 1 – 3. Examenul ni-l dăm la capitolele 4 – 6!
Pe săptămâna viitoare.

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 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).

• Cu to.ii ne iubim copiii și îi iubim indiferent de cât de frumoși, deștep.i, cumin.i
sau chiar cât de sănătoși sunt, nu? Copiii sunt o binecuvântare indiferent de
standardele societă.ii în care trăim. A venit vremea să ne deschidem bra.ele și
să arătăm dragostea lui Cristos și copiilor cu nevoie speciale. To.i cei care au copii
cu astfel de nevoi îi rugăm să ne anun.e ca să putem organiza această clasă.

• Miercuri de la ora 17, se oferă consultan.ă juridică celor care au nevoie. Iar
de la ora 18 se organizează o întâlnire cu to.i cei care sunt studen.i la drept
sau lucrează în domeniu.

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

Barcuiaş Ana
Bogdan Marcel Ioan
Biţiş Gavril
Besu Bianca Delia
Bochiş Daniela
Bota Nicoleta Carmen
Borza Gabriel Adelin
Buibaş Anamaria
Bulzan Dumitru
Bulzan Ramona
Bulzan Teodor
Chipe Aurelia
Coita Mărioara
Condrea Elena
Condrea Lavinia
Adriana
Corde Ana
Cristea Voichiţa
Derecichei George
Durne Alina Florentina
Erdei Floarea
Farcaş Angela
Filimon Ramona
Filimon Viorica
Gabrian Nicolae
Ghiurău Delia
Gug Sidonia
Harn Adrian Cristian

Herdean Afrodita
Herman Florin
Hoszu Eva Ilona
Iancio Marcela
Indrieş Maria
Kovacsik Ramona
Florina
Lăcătuş Ioan
Laţcău Valeria
Hermina
Lăzău Florica
Mada Toma Alin
Marc Carmen
Mihuţa Maria
Magdalena
Modoc Rodica
Monenciu Sorin
Muşet Petru
Negruţiu Florian
Negruţiu Viorica
Opat Simona
Oros Monica Florina
Pavel Bianca Mihaela
Penyacsek Dorina
Penyacsek Emil
Pop Claudiu
Pop Georgeta Lotica
Pop Ionel

Popa Octavian
Popa Ana
Popa Dorin
Purja Ovidiu Petru
Puscaş Alexandru
Roşu Laura
Roşu Dina Linda
Stroie Fidelia
Suiugan Gavril
Suiugan Andrei Paul
Sur Marcel Florian
Szabo Monica
Szeles Alexandru
Ciprian
Şinca Tatiana
Tămaş Simona
Tăşedan Catinca
Tăşedan Ligia
Tătar Anca Felicia
Terebenţ Ligia
Tirla Ilinca
Todireanu Iacob
Todoran Lucia
Toderici Georgeta
Smaranda
Zah Adriana

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.

• Așteptăm încurajări, mărturii, experien.e a modului în care Dumnezeu
lucrează în via.a dvs. fie pe o foaie care să o pune.i în coșule.ul de colectă,
fie pe adresa de email: raspuns@betania.ro.

