Laudã-I credincioºia!
Luni, 12 septembrie

Duminică, 18 septembrie

Citirea: Proverbe 25-28

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

Marţi, 13 septembrie
Citirea: Proverbe 29-31, Psalmul 109
Rugăciune, de la ora 18.30.
Vor sluji: Silviu Silaghi, Tătar Florian,
Puiu Popovici, Adi Ţapoş

Miercuri, 14 septembrie
Citirea: Iacov
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18.30

Joi, 15 septembrie
Citirea: Eclesiastul 1-4, Psalmul 110

Vineri, 16 septembrie
Citirea: Eclesiastul 5-8

Sâmbătă, 17 septembrie
Citirea: Eclesiastul 9-12, Psalmul 111

Azi, 11 septembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutile, Ionel Socaciu
ºi invitaţi Ivar şi Marianne Eidsvic

Psalmul 111:2
Versetul sãptãmânii:

Mari sunt
lucrările
Domnului,
cercetate de toţi
cei ce le iubesc.
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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

PROVERBELE…
NOASTRE!
O carte cu proverbe
fiecare ar trebui să scrie.
O carte cu proverbe
fiecare poate scrie, o
carte cu proverbe fiecare
SCRIE! Ce citim noi în
perioada aceasta sunt
proverbele LUI Solomon!
Nu sunt ale noastre.
Putem învăța din ele așa cum și alții ar putea și ar trebui să
învețe din ale noastre!
Cartea Proverbelor este singura din Biblie în care versetele se
pot înțelege afară din context pentru simplu motiv că cele mai
multe dintre ele reprezintă idei – sfaturi valabile așa cum au fost

Structura Scolii
duminicale 2016/2017
,

continuare...

exprimate și independent de versetele anterioare sau cele de
după.
Mare parte dintre sfaturi sunt cele date de un tată fiului său și
dintre acestea cel mai mult loc se pare că îl ocupă învățături
legate de trăirea unei vieți morale. Cred că îi putem da credit lui
Solomon și putem înțelege sfaturi în acest domeniu, fiind unul în
care el, Solomon, a falimentat. Este ca și cum un tată îi spune
fiului lui, vezi că eu am dat-o în bară în domeniul relațiilor cu
femeile, tu să ai mare grijă, e foarte periculos, poți aluneca foarte
ușor.
O altă zonă de interes pentru Solomon este cea a creșterii
copiilor. Și aici Solomon a falimentat crescând un Roboam – un
fel de Goe românesc care prin aroganța de care a dat dovadă
a poziționat o țară întreagă pe drumul spre dezastru!
Găsim și sfaturi care, astăzi, nu respectă corectitudinea
politică, dar aceasta nu le face cu nimic mai puțin valide. Așa
este versetul 24 din capitolul 13: Cine cruţă nuiaua, uraşte pe
fiul său, dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată. Înțelegem de
aici că disciplinarea trebuie făcută la momentul potrivit – îndată,
atunci ea este necesară și va fi eficientă.
Există și un contrast major în Cartea proverbelor, vezi
capitolul 30 scris de Agur care, față de Solomon se declară un
om neînțelept, totuși lucrurile pe care el le cere de la Domnul
sunt două (doar): Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul
mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea
care-mi trebuie.
În fine, capitolul 31 poate fi considerat o operă, un tablou
extraordinar al unei femei pe care, se pare că Solomon a
întâlnit-o prea târziu sau deloc, aceste cuvinte se pare că sunt
sfaturile date de mama lui, pe care el a trebuit să le recunoască,
mai târziu ca fiind adevărate, dar de care el nu prea a ținut cont!
Care sunt proverbele pe care tu le scrii?
Pe săptămâna viitoare!

GRUPIA - 3-4 ani

ABIȘAI - 5-7 ani

ELIJAH - 10-12 ani

ELIEZER - 12-14 ani

Naomi MoJulia Ghiurău
Ana Maria Iancio

Bianca Pavel
Paul Suiugan
Fibia Chichineșdi
Silvia Sarca

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

EDITORIAL

Alexandra Strete
Ștefania Drugaș
Cristi Col-a

JEDEDIAH - 8-10 ani

Rebeca Socaciu
Anda Derecichei
Alisa Haidău
Emanuela Muntean
Vicen-iu Popovici

Dora Chichineșdi
Mirela Ghiuro
Bianca Ghiuro
Gabi PaluDani Ghiuro

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.

Duminica viitoare, 18 septembrie începe un nou sezon la Şcoala
duminicalã. Copiii sunt aşteptaţi la grupe. Învãţãtorii îi aşteaptã cu drag.
Dacã sunt din aceia care doresc sã slujeascã în aceastã lucrarea
extraordinarã, luaţi legãtura cu Alexandra Strete. Fii conştient de darul
care El l-a pus în tine şi foloseşte-l pentru Împãrãţia Lui!
La sfârşitul lunii Septembrie va avea loc în biserica noastrã un botez nou
testamental. Cei care s-au hotãrât pentru Domnul sunt aşteptaţi sã se
înscrie pentru a începe pregãtirea. Sã ne rugãm pentru un rod bogat.

