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Lasã lumina Lui sã-þi lumineze calea!
Luni, 31 Martie
Citirea: Geneza 48-50
Timp de rugăciune, de la ora 18.

Marţi, 1 Aprilie
Citirea: 1 Samuel 11-15
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 2 Aprilie
Citirea: Psalmii 39-41
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Joi, 3 Aprilie
Citirea: Iov 27-28
Timp de rugăciune, de la ora 18.

Vineri, 4 Aprilie
Citirea: Ieremia 7-11
Întâlnire fete / băieţi, de la ora 18.

Sâmbătă, 5 Aprilie
Citirea: Marcu 7-8

Duminică, 6 Aprilie
Citirea: 1 Corinteni 11-12
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Teodor Bulzan

Azi stăm la Masa Domnului!

Azi, 30 Martie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: ªtefan Bulzan şi Florin Corde

Psalmul 40:3
Versetul sãptãmânii:

Mi-a pus în gură o
cântare nouă, o
laudă pentru
Dumnezeul nostru.
Mulţi au văzut lucrul
acesta, s-au temut,
şi s-au încrezut în
Domnul.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

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

ce este? și
Pentru cine?

După ce, săptămâna trecută am
scris despre Biserică și Împărăţia
lui Dumnezeu, astăzi voi continua
cu câteva gânduri despre biserică.
Am înţeles că Împărăţia este
imaginea de ansamblu, iar biserica
este detașamentul de avangardă,
ceea ce aduce Împărăţia mai
aproape de noi, mai pe înţelesul
nostru. La întrebarea, cum poate cineva participa în expansiunea Împărăţiei lui
Dumnezeu pe pământ, răspunsul este, cunoscându-și și împlinidu-și rolul pe care-l
are în biserică! Două întrebări sunt capitale în ceea ce privește biserica: Ce este ea? și
Pentru cine este ea?
La prima întrebare, cele mai multe răspunsuri se referă la un loc, la clădiri, edificii
etc. Această deraiere și diluare a răspunsului poate explica, cel puţin parţial, condiţia

EDITORIAL,

continuare...

mediocră a celor mai multe biserici locale de astăzi. Măsura depărtării noastre de
adevăr echivalează cu gradul de decădere al bisericii.
Prima dată când Domnul Isus folosește termenul care astăzi este tradus cu
cuvântul biserică, a fost atunci când a spus: pe această piatră îmi voi zidi biserica
Mea,… iar cuvântul folosit a fost ekklesia, care nu înseamnă biserică, sau cu alte
cuvinte, nu se referă la un loc, ci se referă la oameni chemaţi afară, dintr-o mulţime și
adunaţi pentru un scop anume. Ekklesia, deci, înseamnă mai degrabă adunare,
congregaţie,…! Cum s-a ajuns la distorsionarea înţelesului acestui cuvânt? S-a
întâmplat după anul 313 d.Chr., an în care creștinismul a fost legalizat ca religie de stat.
Mai întâi, locurile unde se adunau creștinii au fost numite basilica, iar mai târziu, în
Germania au fost numite kirche, de unde church în engleză, respectiv biserică. Iar
astăzi, cei mai mulţi înţeleg prin biserică, clădirea, locul de adunare al creștinilor.
Această înţelegere i-a păgubit enorm pe creștini pentru că, dacă este așa, a fi creștin
înseamnă a merge la locul care poartă numele de biserică!!! Și câţi creștini nu înţeleg
așa statutul lor?! Mult prea mulţi,.. nepermis de mulţi! Dacă, însă, biserica este
ekklesia, adică oameni chemaţi și adunaţi împreună cu un scop, totul se schimbă!
Pentru că atunci trebuie să ne întrebăm dacă am fost chemaţi, de unde am fost
chemaţi și care este scopul cu care am fost chemaţi respectiv scopul cu care ne
adunăm. Înţelegem acum că acel scop este legat de instituirea și lărgirea Împărăţiei lui
Dumnezeu pe pământ.
Data viitoare voi continua cu răspunsul la întrebarea, pentru cine este biserica?
Pe săptămâna viitoare.
CITATE

Oamenii nu resping Biblia fiindcă găsesc greşeli în ea, ci
fiindcă ea găseşte greşeli la ei.

Dacă îmi este teamă de păcat, nu trebuie să-mi fie
teamă de iad.

Un păcat nu rămâne singur, atunci când se aduc justificări.

Înţelegerea greşită a adevărului nu înlătură adevărul.

Cum ce nu ştii e mai mult decât ce ştii, nu vorbi mult.

Anunţuri
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.

