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Umbl ã în neprihãnirea Lui!
Luni, 22 mai

Duminică, 28 mai

Citirea: 1 Corinteni 13-16, Psalmul 61

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

Marţi, 23 mai
Citirea: Rut, Proverbe 15:24-29
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Florin Tătar,
Florian Prodea

Miercuri, 24 mai
Citirea: 2 Corinteni 1-3, Psalmul 62
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Joi, 25 mai
Citirea: 2 Corinteni 4-6, Proverbe 15:30-33

Vineri, 26 mai
Citirea: 2 Corinteni 7-9, Psalmul 63
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18:45.

Sâmbătă, 27 mai
Citirea: 2 Corinteni 10-13, Proverbe 16:1-4
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL

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

Proverbe 15:28
Versetul sãptãmânii:

Inima celui
neprihănit se
gândeşte ce să
răspundă, dar
gura celor răi
împroaşcă răutăţi.

www.betania.ro

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

MEMBRALITATE
SAU APARÞINERE!
Mă gândeam zilele acestea
la modul cum se schimbă totul
în jurul nostru. Una din cele
mai mari provocări actuale vine
din faptul că, iată, ne-am trezit
dintr-o dată în mijlocul unei
generații – milenialii – a cărei
cheiță
de
apropiere
și
comunicare cu ei nu am găsit-o încă! Dar nu despre aceasta vreau
să scriu, ci despre schimbarea conceptelor.
Legat de biserică, sunt folosiți doi termeni: membru și
aparținător. A fi membru într-o biserică este de ajuns pentru a fi
cotat ca și creștin. Membrii sunt cotați ca fiind cei cu drepturi, cei
de rangul întâi, iar aparținătorii sunt cei din familii de creștini care
nu au făcut botezul, adică niște membri de rangul al doilea. Da,

continuare...

mai trebuie spus că, în general statutul de membru se obține prin
botez. Vorbesc, deci, în general, în context evanghelic.
Numai că, între timp, conceptul de membru s-a diluat, s-a
schimbat. Astăzi aproape oricine e membru undeva: formații,
cluburi, asociații etc. Așa că, a fi membru într-o biserică a devenit
egal cu orice altă membralitate, la orice altă instituție. Că, dacă am
avea clar în înțelegerea noastră ideea de membru așa cum mâna
este membră într-un trup, atunci totul ar fi bine. Golirea de conținut
a conceptului de membru este una din cauzele din ce în ce mai
firave relații a creștinului de biserică. Datorită neînțelegerii a ceea ce
înseamnă și presupune calitatea și poziția de membru, migrația
creștinilor dintr-o parte în alta, de la o biserică la alta, este în floare.
Iată de ce, în zilele noastre cred că este mai corect folosirea
termenului de aparținere. De fapt, dacă vorbim de o familie, se
spune mai degrabă că cineva aparține unei familii și nu că este
membru într-o familie!
Legat de biserică, mulți sunt membri dar puțini aparțin bisericii.
De aceea, Isus va spune unora în ziua judecății: nu v-am cunoscut!
Adică nu ați aparținut de Mine! În relație cu biserica, e vorba de a
aparține de Cineva. A fi dependent, a fi parte, a accepta un
Stăpân. Da, știu că pentru unii asta ar putea fi prea mult. Relația
cu Cristos, însă, nu este una negociabilă. Tânărul bogat a încercat
să negocieze. Exclus. S-a supărat, nu a fost singurul!
Când APARȚII dezvolți relații, funcționezi, nu doar
supraviețuiești.
Cred că sentimentul de apartenență lipsește astăzi multor
creștini – membri în biserici locale.
Ești doar membru sau APARȚII?!

Anunţuri

Vineri, 19 Mai am avut din nou ocazia (cu 5 echipe) sã
mergem pe strãzi pentru a sta de vorbã cu oamenii şi
a-l mãrturisi pe Cristos. Sã ne rugãm ca sãmânţa
plantatã sã aducã rod. Nu pierde urmãtoarea ocazie!

împărtăşeşte

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

EDITORIAL

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 le i şi a s ig u ri tim p d e o
s ãp tãm â n ã o m a s ã c a ld ã une i pe rsoane în
ne voie . F oloseşte plicul de colectã pentru aceste donaþii.

Dacã eşti în cãutare de pãrtãşie în Cuvânt,
dezvoltarea unor relaţii sãnãtoase şi
câştigarea de suflete într-o experienţã a
unui grup mic te invitãm sã identificãm
mici
împreunã un astfel de grup în bisericã din
care sã faci parte.
În acest sens ne dorim formarea şi a unor grupe mici de familii. Sunt
deja 2 familii tinere care şi-au exprimat dorinţa de a face parte
dintr-un astfel de grup mic. Cei care îşi doresc acest lucru vã invitãm sã
stãm de vorbã pentru a începe cât mai repede.

Grupe

Pentru cei care nu aţi fãcut acest lucru pânã
acum, AZI Ş I MÂIN E mai aşteptãm Formularul
2 3 0 pentru a d o n a c e i 2 % cãtre C e n tru l C re ş tin
B e ta n ia . Formularul îl puteţi gãsi la intrare. Vã
mulţumim cã şi prin aceastã modalitate
sprijiniţi financiar lucrarea D omnului.
Începem înscrierile pentru un nou botez în apã pe care întenţionãm sã-l
facem în bisericã a doua zi de Rusalii. Cei care L-aţi primit pe Cristos în
inimã şi L-aţi declarat ca Domn şi stãpân al vieţii voastre şi v-aţi
hotãrât sã mãrturisiţi aceasta în apa botezului luaţi legãtura cu Florian
Prodea pentru înscriere şi pregãtire.
S MS cu motivul dvs. de rugãciune :

07 7 0 92 1 61 8

