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Bucurã-te . Cristos trãieºte!
Luni, 7 Aprilie
Citirea: Exod 1-4
Întâlnirea surorilor, de la ora 18.

Marţi, 8 Aprilie
Citirea: 1 Samuel 16-20
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 9 Aprilie
Citirea: Psalmii 42-44
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Joi, 10 Aprilie
Citirea: Iov 29-30
Timp de rugăciune, de la ora 18.

Vineri, 11 Aprilie
Citirea: Ieremia 12-16
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 12 Aprilie
Citirea: Marcu 9-10

Duminică, 13 Aprilie
Citirea: 1 Corinteni 13-14
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Gavril Bulzan
şi Tiberiu Bulzan

Azi, 6 Aprilie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian ºi Tiberiu Bulzan
Invitaþi de la organizaþia Teen Challenge

Psalmul 44:8
Versetul sãptãmânii:

Noi, în fiecare zi,
ne lăudăm cu
Dumnezeu şi
pururi slăvim
Numele Tău.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

BISERICA

www.betania.ro

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

ce este? și
Pentru cine? (ii)

Continuând tema de săptămâna trecută – ce este biserica – mai vreau să adaug
faptul că au fost creștini, de-a lungul istoriei bisericii care au plătit cu viaţa lor ca
oamenii să ajungă să cunoască adevărul privitor la biserică. E vorba de mulţi
reformatori, îl amintesc doar pe Tyndale, cel care a tradus prima data Biblia în limba
vorbită de popor – engleza – eliberând-o astfel din altarele clădirilor numite biserici.
Pentru acest fapt a fost declarat eretic și executat. De remarcat că în traducerea
Tyndale, termenii corespunzători
pentru ekklesia, preoţi și penitenţă
sunt traduși cu, respectiv, adunare,
presbiteri și pocăinţă. Însuși acest fapt
a dat o lovitură puternică
insituţionalizării și a deschis calea
Reformei. Biserica redevine mișcare, e
adevărat că nu pentru mult timp.
Astăzi orice biserică locală ar trebui
să-și pună câteva întrebări:

EDITORIAL,

continuare...

• Ne mișcăm, ne schimbăm, ne transformăm, sau doar ne întâlnim într-o
clădire numită biserică?
• Facem o dovadă evidentă, măsurabilă în comunitatea locală, sau doar
conducem slujbe/programe religioase?
• Suntem organizaţi în jurul unei misiuni sau a unui model moștenit de la
generaţiile anterioare?!
• Alocăm resursele ca și cum Isus este speranţa lumii sau deciziile bugetare
sunt doar expresia culturii?!
• Suntem ekklesia sau biserică?!
De fapt pentru ce este biserica, pentru cine este ea? Aici ar trebui să răspundem la
întrebări cum ar fi:
• Cine trebuie/poate să participe?
• Care sunt condiţiile de membralitate?
• Cât de buni trebuie să fie cei care pot participa?
• Este biserica pentru oameni bisericoși, pentru pocăiţi, sau pentru cei din
afară?
Din păcate avem tendinţa de a transmite mesajul următor: odată ce ai început să
crezi și să te comporţi ca noi, ești binevenit să ni te alături,…! Așa se face că imediat
cum se botează cineva, se găsesc imediat binefăcători care să-i prezinte lista lui de ce
trebuie să facă, cum să se îmbrace… etc. Suntem recunoscuţi prin a fi oameni care sunt
de obicei împotrivă la tot ceea ce un om fără biserică este pro. Din afară, parcă înadins
căutăm lucruri la care să fim împotrivă!
Pentru cine, deci, este biserica?
Pe săptămâna viitoare!

Anunţuri

Întâlnirea lunarã a surorilor din biserica noastrã va avea loc
Luni, 7 aprilie 2014, ora 1800. Eşti invitatã special la un timp în care sã ne
zidim sufleteşte împreunã şi sã ne încurajãm una pe cealaltã în umblarea
noastrã cu Domnul, dându-I voie sã ne schimbe din interior spre exterior.

T E IN VITÃM S Ã T E IM P LIC I
în proie ctul social

O m a s ã p e z i!

D O N E AZÃ 2 5 d e l e i şi d a i d e
m â n c a re une i pe rsoane în
ne voi, tim p d e o s ãp tãm â n ã.
F olosiþi plicul de cole ctã
pe ntru ace ste donaþii.
„S ã dãm hranã ce lui flãm ând”!

ÎN T ÂLN IR ILE D E
R U G ÃC IU N E continuã în
fie care se arã de la ora 1 8 00 şi
M ie rcure a şi de la ora 6 3 0
dim ine aţa.
H aide ţi sã C ÃU TAM
ÎM P R E U N Ã FAŢ A
D O M N U LU I Ş I
C ÃLÃU ZIR E A LU I pe ntru
noul an, pe ntru bise ricã şi ce
aşte aptã E l sã face m pe ntru
oraş şi naţiune .

Pregãtirile pentru un nou botez în apã care va avea loc de Sãrbãtoarea
Învierii continuã. Cei care s-au hotãrât pentru Domnul sunt aşteptaţi sã
se înscrie.

Ş i în ace st an vã invitãm sã d o n a ţi c e i 2 % din im pozitul pe ve nit
de ja platit statului, c ãtre C e n tru l C re ş tin B e ta n ia .
H aide ţi ca şi în ace st fe l sã sprijinim proie cte le bise ricii.
F orm ularul ne ce sar îl pute ţi gãsi la intrare .

Miercurea de la ora 1700, pastorul bisericii stã la dispoziţia oricui are
nevoie de consiliere spiritualã. Este şi un timp dedicat mãrturisirii
pãcatelor înţelegând porunca biblicã şi importanţa acesteia în viaţa
credinciosului.
Cei care au nevoie de consultaţii şi lucrãri dentare pot sã ia legãtura cu
medic dentist Dana Penyacsek la numãrul de telefon 0747766315

