Mã voi l ãuda cu Domnul!
Luni, 23 mai

Duminică, 29 mai

Citirea: Rut

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

Marţi, 24 mai
Citirea: 2 Corinteni 1-3, Psalm 62
Rugăciune, de la ora 18.
Vor sluji: Silviu Silaghi, Liviu Buzguţa, Ionel
Socaciu, Adi Ţapoş

Miercuri, 25 mai
Citirea: 2 Corinteni 4-6
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18.30

Joi, 26 mai
Citirea: 2 Corinteni 7-9, Psalm 63

Vineri, 27 mai
Citirea: 2 Corinteni 10-13
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 28 mai
Citirea: 1 Samuel 1-3, Psalm 64

Azi, 22 mai
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea şi predică Adi Soporan
Va fi împreună cu noi şi Corul de copii de la
Căminul Felix.

Psalmul 62:5
Versetul sãptãmânii:

Da, suflete,
încrede-te în
Dumnezeu,
căci de la El îmi
vine nădejdea.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui*i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL

www.betania.ro

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

DIN NOU…
CORINTENII!
Parcă nu demult am citit
epistola scrisă de apostolul Pavel
bisericii din Corint. (Am constatat și
pe această cale ce repede trece
timpul!) Iată, deci, că citind-o,
parcă intrăm în problemele pe care
le-au avut ei (ca și cum nu ar fi
suficiente problemele noastre!) Într-adevăr, biserica din Corint a fost
o biserică cu multe probleme: dezbinări, păcate grele, dezordine
totală, copilărie spirituală, critici la adresa lui Pavel… găsești acolo
cam tot ce se poate întâmpla rău într-o biserică locală.
Cu toate acestea, locul și rolul acestei epistole în Noul
Testament este unul foarte important pentru că ea a fost scrisă

continuare...

spre învățătura noastră (conform cap. 10). În ciuda problemelor
avute, totuși această biserică este formată din oameni care au fost
sfintiti în Hristos Isus, chemati să fie sfinți… (1:2)! (teologia și
practica de azi a multor creștini este total diferită și contrastează
cu această precizare pe care o face apostolul Pavel vizavi de cei
din Corint).
Urmând sfatul autorului și uitându-ne la partea plină a paharului,
scrisoarea dă răspunsuri nu doar la problemele lor de atunci, ci și
la multe dintre eventualele noastre întrebări. Câteva exemple:
înțelepciunea de sus vs înțelepciunea lumească, a avea gândul lui
Cristos, apostolii – slujitori, administrator ai tainelor lui Cristos,
disciplinarea în biserică, rezolvarea litigiilor, relații în familie în
special între soț/soție, libertatea creștină, drepturile apostolului,
autoritatea spirituală – ordinea în familie (cap. 11), apel la istorie,
daruri spirituale, ideea de organism/trup al lui Cristos, a fi sau a nu
fi pricină de poticnire, creștinul și generozitatea etc.
Mai știm că această scrisoare a fost scrisă la solicitarea celor
din biserică și nu neapărat la inițiativa lui Pavel, așa cum e cazul
altor epistole.
Iată încă un merit al corintenilor, acela de a pune întrebări. Astăzi
s-a format o anumită subcultură în biserici, aceea de a nu întreba
pe nimeni nimic. Nu că nu sunt probleme dar ele sunt trecute cu
vederea, eventual rezolvate în stil propriu. Oameni care iau decizii,
pur și simplu nu au nevoie de sfat de la nimeni, iar rezultatele sunt
pe măsură: frustrare, neîmplinire, faliment. Îi vine cuiva să divorțeze,
o face, știe el ce face, nu are nevoie de sfat, de ajutor, de consiliere,
îi vine să plece, pleacă, îi vine să vorbească vorbe, o face… etc.
A întreba înseamnă a recunoaște că nu știi, că ai nevoie de
ajutor, iar toate acestea înseamnă a te smeri. Restul e mândrie și
aroganță. De asta e plină lumea! Din păcate și bisericile. Data
viitoare când ai de luat o decizie (importantă), întreabă mai întâi!
C ei care s-au hotãrât pentru botez sunt rugaţi sã completeze o cerere
în acest sens. A doua zi de R usalii va avea loc un botez în apã.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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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 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.

2 4 Mai este ultim a zi pentru depunerea F orm ularului 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 . C ei care nu aţi
completat pânã acum, form ularul necesar îl puteţi gãsi la intrare.
Întâlnirea de miercuri este o bunã oportunitate de a ne invita prietenii
ca sã asculte Evanghelia - asta-i prima noastrã slujire!
Ne rugãm Domnului pentru izbândã în aceastã lucrare şi pentru
nimicirea oricãrei împotriviri sau bariere din partea celui rãu.
Sã credem şi sã ne aşteptãm sã vedem oameni transformaţi prin
puterea Duhului Sfânt la auzirea Cuvântului Sãu. VINO CU PRIETENII!
D um inica viitoare va fi îm pre unã cu noi pastorul Ioan S zasz
Continuãm strângerea copiilor de buletin în vederea întocmirii listelor
necesare pentru transformarea Uniunii Bisericilor Penticostale Holiness
din România în Asociaţie religioasã recunoscutã conform Legii cultelor
din ţara noastrã. Mulţumim celor care au rãspuns
pânã acum acestui apel!

Oportunitate de slujire

Este nevoie de operatori cameră video. Cei care doresc să slujească
şi în acest fel sunt aşteptaţi Miercuri de la ora 17.30 pentru
instruire. Foloseşte orice oportunitate pentru a-L sluji pe El.

