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Aratã dragoste . Fii credincios!
Luni, 29 mai

Duminică, 4 iunie

Citirea: 1 Samuel 1-3, Psalmul 64

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Florin Cutilea, Adi Strete
şi Teodor Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului!

Marţi, 30 mai
Citirea: 1 Samuel 4-6, Proverbe 16:5-10
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Daniel Filip,
Puiu Popovici

Miercuri, 31 mai
Citirea: 1 Samuel 7-9, Psalmul 65
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Azi, 28 mai
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Alex Ghiurău
ºi predică Adi Soporan

Joi, 1 iunie
Citirea: 1 Samuel 10-13, Proverbe 16:11-14

Vineri, 2 iunie
Citirea: 1 Samuel 14-16, Psalmul 66

Sâmbătă, 3 iunie
Citirea: 1 Samuel 17-20, Proverbe 16:15-18

Proverbe 16:6

Versetul sãptãmânii:

Prin dragoste şi
credincioşie omul
ispăşeşte
nelegiuirea, şi prin
frica de Domnul se
abate de la rău.

Str. Doina nr. 19, 410318 ORADEA, ROMÂNIA • TEL. (0359) 405.030, FAX (0259) 427.418

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

BISERICA: ÎNTRE LOCALĂ,
GLOBALĂ, UNIVERSALĂ ŞI
ÎMPĂRĂŢIE
Apostolul Pavel a
plantat biserici locale, a
numit păstori care să le
conducă, le-a mai
vizitat periodic, le-a
trimis scrisori prin care
le încuraja, le învăța și
le mustra dacă era nevoie. Biserica din Corint este un bun exemplu în
acest sens. Apropo și pentru că suntem cu citirea zilnică a Bibliei la
cele două scrisori ale lui Pavel scrise acestei biserici. Citind aceste
epistole se creează o imagine unică în sensul că nu putem deosebi
așa ceva în cazul celorlalte biserici: e ca și cum în prima scrisoare
apostolul ia acoperișul clădirii bisericii și se vede tot ce e înăuntru, nu
întotdeauna lucruri bune și frumoase, ci dimpotrivă. Pe când în cea
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de-a doua epistolă el acoperă acel gol cu însăși inima lui de păstor,
acesta fiind și unul din scopurile cu care le-a scris.
De văzut este că Pavel a respectat specificul local al fiecărei biserici
în timp ce, prin învățătura care le-o dădea și care circula de la o
biserică locală, intenția lui era de a le conecta, în același timp, la
conceptul de Împărăție. Acestea au rămas, până azi, cele două
aspecte importante ale bisericii: biserica locală și biserica totală, adică
Trupul lui Isus conectat la Împărăție și slujind scopului Împărăției lui
Dumnezeu. Pentru acest al doilea aspect s-a mai folosit și termenul de
biserică universală, un cuvânt compromis astăzi din cauza pretenției
unei anumite biserici de a se numi și considera universală în timp ce a
eșuat în a reprezenta cu cinste, în lume principiile biblice ale bisericii.
Între timp oamenii, împinși fiind din spate, desigur de dușmanul
bisericii și a lui Dumnezeu – diavolul, au mai inventat și alte
aspecte/tendințe ale bisericii. Mă refer la tendința de globalizare,
echivalentă cu ecumenismul. Că dacă tot există globalizare în
economie, de ce nu ar fi și în biserică. Acest curent de
globalizare/ecumenism al bisericii este periculos și prin faptul că
încearcă a cuprinde, a aduce împreună, a face unitate nu numai între
diferitele nuanțe ale bisericilor creștine sau pretins creștine, ci și a altor
curente religioase: Islamism, budism etc. Globalizarea religioasă sau
ecumenismul nu este altceva decât o unitate fabricată de oameni de
genul celei de la turnul Babel.
Noi știm că unitatea bisericii vine de la Capul bisericii care este Isus
și din modul de relaționare față de Împărăția lui Dumnezeu.
Să avem grijă în aceste vremuri periculoase să nu alunecăm dând
crezare oricărei idei, tendințe de alterare a ceea ce Dumnezeu lucrează.
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„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

continuare...

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
de casã
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

Continuã slujirea în camera de vindecare interioarã (healing room).
Toţi cei care au nevoie de restaurare interioarã, rugãciune profeticã şi
slujire practicã pot lua legãtura cu Felicia Silaghi.
Intenţionãm sã facem un botez în apã 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.
Aşteptãm sã ne trimiteţi prin S MS fie motivul dvs.
de rugãciune, fie alte ne voi pe care le aveţi în
sãptãmâna care urmeazã şi vã putem fi de ajutor:

07 7 0 92 1 61 8

