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Sâmbătă, 30 martie
Citirea zilnică:
• Deut. 11-13
• Psalmul 43

Marți, 26 martie

Un nou avânt!
Ora 18:
Va sluji Max Barroso
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de Timotei Bulzan

Duminică, 31 martie

Ora 18:
Citirea zilnică:
Întâlnire de rugăciune
• Deut. 14-16
Vor sluji: Silviu Silaghi,
• Psalmul 44
Daniel Filip și Puiu Popovici

Miercuri, 27 martie
Citirea zilnică:
• Deut. 17-19
• Psalmul 45

Ora 10:
Întâlnirea de dimineață
Vor sluji: Sorin Demian
Teodor Bulzan și Doug Beacham
Punere în lucrare a noul pastor.

Azi, 24 martie
Ora 18:
Întâlnirea de seară
Vor sluji: Ștefan Bulzan
și predică Adrian Nedelca

Slujitori Şi
SlujirE!

https://unsplash.com/photos/6jYoil2GhVk

Joi, 28 martie
Citirea zilnică:
• Deut. 20-22
• Psalmul 46

Vineri, 29 martie
Un nou avânt!
Ora 18:
Va sluji Nelu Vătran

Citirea zilnică:
• Deut. 23-26
• Psalmul 47

Psalmul 43:3

Trimite lumina ºi
credincioºia Ta ca sã
mã cãlãuzeascã ºi sã
mã ducã la muntele
Tãu cel sfânt ºi la
locaºurile Tale!

Ce înseamnă aceasta? De ce ordinăm oameni pentru lucrare?
E interesant ce găsim în dicționar în dreptul acestui cuvânt. Ca verb,
el înseamnă „a ordona” cu două înțelesuri: ordon și ordonez. Sigur că,
unii întreabă: cine cui va ordona sau cine pe cine va pune în ordine.
Cred că tocmai un astfel de mod de gândire a adus multe deservicii
bisericii, în general vorbind. Greșelile au fost și dintr-o parte și din
cealaltă, atât slujitori care n-au înțeles că biserica nu este un srl și nici
nu sunt puși într-o anumită slujbă pentru a fi șefi peste alții și a spune
doar celorlalți cum să trăiască, nu și lor înșiși, cât și oameni care nu

și-au mai cumpărat covor, că s-au gândit că-s buni „unșii Domnului”
pentru aceasta. Istoria și prezentul este plin de astfel de atitudini și
înțelegeri greșite a ceea ce Dumnezeu a intenționat. Cuvintele lui Isus
sunt așa de simple, clare și pline de bunătate: „Știți că domnitorii
neamurilor domnesc peste ele și mai-marii lor le poruncesc cu
stăpânire. Între voi să nu fie așa.” Dacă modelul lumii este cel de a
stăpâni peste alții... între voi să nu fie așa! Pentru că valorile Împărăției
lui Cristos sunt diferite de cele ale lumii!
Totuși, cred că putem transpune în alți termeni ceea ce ne spune
dicționarul și anume, faptul că aceste două verbe ne vorbesc despre
responsabilitate/autoritate și nevoia de disciplină. Un slujitor este
responsabil de slujba încredințată, iar ascultarea de Cuvântul lui
Dumnezeu îi dă autoritatea să facă acea slujbă. Cât despre ordonare,
nimeni nu se pune înaintea nimănui și nimeni nu este mai presus de
nimeni, dar Pavel vorbește bisericii din Corint (și nouă azi) despre
nevoia de a face lucrurile în rânduială, pentru că Dumnezeu nu este un
Dumnezeu al dezordinii, ci al ordinii. Avem oportunitatea să trăim
frumos, haideți să lăsăm deoparte obiceiurile vechi și să ne apropiem
de ceea ce Domnul ne cheamă să trăim. Domnul înnoiește lucrurile și
ne cheamă și pe noi să fim parte. Ne cheamă să ne rugăm, să-i
încurajăm, să-i sprijinim pe cei cărora li s-a încredințat o slujbă, fără să
uităm că fiecare dintre noi suntem chemați să slujim. Iar peste cei care
au primit o slujbă (acum sau mai demult) Domnul să-și reverse harul
Lui peste ei și să nu uite de responsabilitatea care o au înaintea
Domnului!
Motive de

rugăciune
Sebiş
India
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Binecuvântãm satele şi comunele din împrejurimile oraşului Sebiş

Israel

Turcia

Misiunea din penitenciar

România

Biserica şi familiile bisericii

Lãudãm pe Dumnezeu pentru felul în care lucreazã vindecare în viaþa lui Aurica Vârsta, Ovidiu
Pal, Viorica Rogojan, Patricia Cozma, Mãrioara Ciordaş, Ramona Pãltinean, Rodica Mascaş,
Demian Maria şi bãtrânii bisericii: familia Tãut, sora Tãşãdan, sora Ileana, sora Ana, sora
Kati, sora Zita, sora Galiger, fr. Aurel Tãşãdan şi fr. Traian Cearnãu.
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Anunţuri
Te inViTĂM SĂ Te iMpLici
în proiectul social

O masă pe zi!
DonAȚiA TA De 25 lei va hrăni o persoană în nevoie
cu o masă caldă, timp de o săptămână.
Foloseşte plicul de colectă pentru aceste donații.
„Să dăm hrană celui flămând!”

continuă slujirea în camera de vindecare interioară (healing room).
Toţi cei care au nevoie de restaurare interioară, rugăciune profetică
şi slujire practică pot lua legătura cu Felicia Silaghi.
pentru cei care v-ați hotărât să-L urmați pe cristos și sunteți
hotărâți să mărturisiți public credința voastră în el încep înscrierile
pentru botezul în apă din luna Aprilie. pentru a vă înscrie și a
începe lecțiile Start, luați legătura cu fr. ionel Socaciu.
este disponibil Formularul 230 pentru
a dona cei 2% către Centrul Creştin Betania.
Formularul îl puteţi găsi la intrare. Vă mulţumim.

