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Ai o inimã curatã? Un cuget bun? O credinþã nepre fãcutã?

Luni, 22 Octombrie

Duminicã, 28 Octombrie

Citesc ºi studiez: 1 Tesaloniceni 5

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

Marþi, 23 Octombrie
Citesc ºi studiez: 2 Tesaloniceni 1
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Miercuri, 24 Octombrie
Citesc ºi studiez: 2 Tesaloniceni 2
Particip la întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Joi, 25 Octombrie
Citesc ºi studiez: 2 Tesaloniceni 3

Vineri, 26 Octombrie
Citesc ºi studiez: 1 Timotei 1
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbãtã, 27 Octombrie
Citesc ºi studiez: 1 Timotei 2-3
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui0i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Azi, 21 Octombrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete ºi Timotei Bulzan

1 Timotei 1:5

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

Ţinta poruncii este
dragostea, care vine
dintr-o inimă curată,
dintr-un cuget bun şi
dintr-o credinţă
neprefăcută

Anul XX
Nr. 43 / 21 octombrie 2012
apare sã ptãmânal

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

Coloseni – Preeminenţa lui Cristos!
Au trupurile cerești vreo influen/ă asupra vie/ilor oamenilor?
Milioane de oameni care nu pot trăi fără horoscop ar spune că, da!
Există vreo legătură între curele de slăbire și trăirea spirituală?
Vorbește Dumnezeu omului imediat, în mintea lui sau doar prin
Cuvântul Scripturii? Au alte religii ceva de oferit creștinismului?
Toate acestea ar putea fi niște întrebări contemporane, totuși,
acestea sunt problemele cu care s-a confruntat biserica din Colose,
la care apostolul Pavel dă răspunsuri, valabile și pentru noi astăzi.
Avem nevoie de această epistolă astăzi tot așa cum au avut nevoie
cei din anii 60 d.Chr. când a fost scrisă!
Colose era unul dintre cele trei orașe, împreună cu Laodicea și
Hierapolis, prospere și importante, în special prin rutele comerciale
care le străbăteau. După un timp Colose rămâne în urmă devenind
un oraș mai pu/in important, totuși, biserica din acest oraș fiind
importantă pentru apostolul Pavel, în ciuda faptului că nu era
plantată de el și nici măcar nu a vizitat-o vreodată. (Biserica a fost
plantată de Epafras – un om din Colose care s-a convertit prin
lucrarea lui Pavel la Efes, s-a întors acasă și a plantat biserica).

EDITORIAL,

continuare...

După câ/iva ani, Pavel se afla închis la Roma, biserica trece
printr-o criză, iar Epafra se duce la Pavel, în închisoare cerându-I
ajutorul. Între timp, Pavel se întâlnise cu Onisim, acesta se
convertise, iar Pavel îi scrisese lui Filimon – care locuia tot în
Colose. Pavel scrie și bisericii, cele două epistole fiind duse bisericii
din Colose și lui Filimon de către Onisim și Tihic în timp ce Epafra
mai rămâne cu Pavel.
Problema bisericii din Colose era că începuse să fie bântuită de
învă/ători falși care amestecau învă/ăturile lui Pavel cu cele
provenite de la religiile orientale, din obiceiurile oamenilor și
desigur din religia iudaică făcându-L pe Cristos egal cu oricare
dintre ceilal/i lideri religioși. De aceea tema epistolei este
PREEMINENA LUI CRISTOS, iar scrisoarea este dezvoltată după
cum urmează:
I. PREEMINENA LUI CRISTOS DECLARATĂ – cap. 1
A. În mesajul Evangheliei – 1:1-12
B. În răscumpărare – 1:13-14
C. În Crea/ie – 1:15-17
D. În biserică – 1:18-23
E. În lucrarea lui Pavel – 1:24-29

II. PREEMINENA LUI CRISTOS APĂRATĂ – cap. 2
A. Aten/ie la filozofiile lipsite de con/inut – 2:1-10
B. Aten/ie la legalismul religios – 2:11-17
C. Aten/ie la disciplinele omenești – 2:18-23

III. PREEMINENA LUI CRISTOS DEMONSTRATĂ – cap. 3-4
A. În puritatea personală – 3:1-11
B. În părtășia creștină – 3:12-17
C. În familie – 3:18-21
D. În lucrul zilnic – 3:22 – 4:1
E. În mărturia creștinului – 4:2-6
F. În slujirea creștină – 4:7-18

Anun$uri

• În această săptămână în zilele de 24-26 Octombrie va avea loc la
Șuncuiuș o întâlnire de părășie a păstorilor și lucrătorilor din
bisericile Holiness din 0ară. Să ne rugăm ca Domnul să lucreze și
acest timp să fie unul de provocare pentru ei și ca rezultat lărgirea
Împără0iei lui Dumnezeu.

• În săptămâna 29 Octombrie – 4 Noiembrie va avea loc în biserica
noastră Săptămâna Mul$umirii. Haide0i să ne pregătim pentru acest
timp al Mul0umirii. Să infirmăm statisticile care spun că românii sunt
printre cei mai neferici0i și nemul0umi0i. Haide0i să ne exprimăm
bucuria și mul0umirea pentru purtarea Lui de grijă și pentru că El este
în control.
• 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.
Folosi0i plicul de colectă pentru aceste dona0ii. „Să dăm hrană celui
flămând”!

• În fiecare Miercuri, de la ora 17, pastorul bisericii stă la
dispozi0ia 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 to0ii ne iubim copiii și îi iubim indiferent de cât de frumoși,
deștep0i, cumin0i sau chiar cât de sănătoși sunt, nu? Copiii sunt o
binecuvântare indiferent de standardele societă0ii în care trăim. A
venit vremea să ne deschidem bra0ele și să arătăm dragostea lui
Cristos și copiilor cu nevoie speciale. To0i cei care au copii cu astfel
de nevoi îi rugăm să ne anun0e ca să putem organiza această clasă.
• Miercuri de la ora 17, se oferă consultan0ă juridică celor care au
nevoie. Iar de la ora 18 se organizează o întâlnire cu to0i cei care sunt
studen0i la drept sau lucrează în domeniu.

• Așteptăm încurajări, mărturii, experien0e a modului în care
Dumnezeu lucrează în via0a dvs. fie pe o foaie care să o pune0i în
coșule0ul de colectă, fie pe adresa de email: raspuns@betania.ro.

