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Iov 42:2
„Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale”.

PARTICIPANT
sau
MEMBRU SĂNĂTOS?

Diferența dintre unul care participă la serviciile divine ale bisericii și un membru sănătos al bisericii este, printre altele și implicarea.
Participanții sunt spectatori pe când membrii sănătoși se implică în
slujire. Participanții sunt consumatori pe când membrii sănătoși sunt contributorii. Participanții se focalizează doar pe beneficiile pe care le oferă
biserica pe când membrii sănătoși sunt gata să-și asume responsabilități.
Cultura contemporană care accentuează individualismul și
independența a creat mulți orfani spirituali care nu au identitate spirituală,
nu dau socoteală la nimeni și nu se implică.
Această stare este nesănătoasă. Diavolul jubilează atunci când
credincioșii sunt izolați și neimplicați.
Dumnezeu are un loc și un rol pentru fiecare credincios, El ne-a
înzestrat cu anumite abilități și anumite daruri ca să putem juca un rol
important în Trupul lui Cristos care este Biserica. În 1 Corinteni 12:7,
Scriptura spune: “Și fiecăruia i se da arătarea Duhului spre folosul altora.”
Biserica locală este locul pe care Dumnezeu l-a conceput pentru
ca fiecare din copiii Lui să se implice într-o anumită slujire, potrivit cu
abilitățile și darurile pe care le are fiecare.
Implicarea este cea care ne aduce împlinire, creștere spirituală și
răsplată de la Dumnezeu.
Luna aceasta am o provocare pentru cei care nu sunteți implicați
în vreo slujire specifică din biserica aceasta. Rugați-vă ca Domnul să vă
arate în ce să vă implicați. Dacă nu știți sigur de la început în ce să vă
implicați, încercați orice domeniu. Dacă ați încercat și nu vi se potrivește,
încercați altceva. Întrebați pe cineva unde vă puteți implica. Discutați cu
păstorii și arătați-vă disponibilitatea pentru slujire și veți vedea că viața
voastră este cu mult mai binecuvântată. Veniți și întrebați-ne: unde să mă
implic?
Să ne ajute Domnul ca să avem cât mai mulți membri sănătoși
care să se implice în lucrare.
						păstor Romică Iuga

ANUNȚURI
Nuntă

Ne bucurăm de Alex Ioțcu și Andreea Zlatan care
duminică, 7 octombrie, vor avea cununia religioasă în biserica noastră. Serviciul divin va începe de la orele 16:00.
Ne rugăm ca Domnul să le dea binecuvântare în viața de
familie.

55 de ani de fanfară
Cu ajutorul lui Dumnezeu, fanfara bisericii noastre a
ajuns la frumoasa vârstă de 55 de ani. Așadar în duminica din
14 octombrie, biserica noastră va sărbători acest eveniment.
Mulțumim fanfariștilor pentru slujirea lor și dorim ca binecuvântarea Domnului să îi însoțească.     
Binecuvântare Sofia Pelea
Domnul a binecuvântat familia Pelea Cristian, Patricia și Julia, cu o fetiță minunată. Părinții o vor
aduce pe Sofia la binecuvântare în data de 4 noiembrie. Le dorim tuturor mult har!

Cursuri de chitară

Dorim ca în această toamnă să reluăm cursurile
de chitară. Cei care sunteți interesați vă rugăm să aduceți
copiii luni la ora 17:00 pentru o întâlnire cu profesorul care
se va ocupa de ei.
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Obadia - Iona
Mica 1-4
Mica 5-7
Naum 1-3
Habacuc 1-3
Tefania 1-3
Hagai 1-2
Zaharia 1-2
Zaharia 3-6
Zaharia 7-10
Zaharia 11-14
Maleahi 1-4
Matei 1-4
Matei 5-7
Matei 8-11
Matei 12-15
Matei 16-19
Matei 20-22
Matei 23-25
Matei 26-28
Marcu 1-3
Marcu 4-6
Marcu 7-10
Marcu 11-13
Marcu 14-16
Luca 1-3
Luca 4-6
Luca 7-9
Luca 10-13
Luca 14-17
Luca 18-21

Studiu Biblic
4.10.2018
Tema: Salutari şi introducere
Text: Romani 1:1-17
Verset de aur: Romani 1:16-17
11.10.2018
Tema: Condamnarea
neamurilor nelegiuite
Text: Romani 1:18-32
Verset de aur: Romani 1:18
18.10.2018
Tema: Condamnarea
întregii umanități nelegiuite
Text: Romani 2:1-3:20
Verset de aur: Romani 3:9-10
25.10.2018
Tema: Soluția neprihănirii
oferite de Dumnezeu
Text: Romani 3:21-30
Verset de aur: Romani 3:24
1.11.2018
Tema: Exemplul neprihănirii
oferite de Dumnezeu
Text: Romani 4:1-25
Verset de aur: Romani 4:4-5
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