Voi cãuta plinãtatea Duhului Sfânt,
împreunã cu întreaga bisericã!
Luni, 8 iunie

Duminică, 14 iunie

Citirea: 2 Cronici 30-31 ºi Ioan 18:1-18
Întâlnirea femeilor, de la ora 18..

Citirea: Ezra 9-10 ºi Fapte 1
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Sorin Tămaş
şi Tiberiu Bulzan

Marţi, 9 iunie
Citirea: 2 Cronici 32-33 ºi Ioan 18:19-40
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 10 iunie
Citirea: 2 Cronici 34-36 ºi Ioan 19:1-22
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi, Florian
Prodea şi studiu cu Ionel Socaciu

Joi, 11 iunie
Citirea: Ezra 1-2 ºi Ioan 19:23-42

Vineri, 12 iunie
Citirea: Ezra 3-5 ºi Ioan 20
Întâlnire tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 13 iunie
Citirea: Ezra 6-8 ºi Ioan 21

Azi, 7 iunie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Ionel Socaciu

2 Cronici 32:7
Versetul sãptãmânii:

Întăriţi-vă şi
îmbărbătaţi-vă. Nu vă
temeţi şi nu vă
înspăimântaţi înaintea
împăratului Asiriei şi
înaintea întregii mulţimi
care este cu el; căci cu
noi sunt mai mulţi
decât cu el.
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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

OFENSE ÎMPOTRIVA
DUHULUI SFÂNT!
Dacă am amintit
săptămâna trecută
care ar putea fi
câteva
potențiale
piedici
în
calea
umplerii cu Duhul
Sfânt respectiv a
vorbirii în alte limbi, Noul Testament ne atrage atenția și asupra
unor ofense pe care oamenii le pot aduce Duhului Sfânt pentru că,
o persoană fiind, acesta poate fi ofensat. Iar ofensa împotriva
Duhului, indiferent de care este ea, cu siguranță că va împiedica
umplerea Duhului și vorbirea în alte limbi.
1. Împotrivirea față de Duhul Sfânt.
În Faptele apostolilor 7:51 Ștefan îi acuză pe cei care-l vor ucide
mai târziu că sunt încăpățânați, netăiați împrejur cu inima și că e

continuare...

împotrivesc Duului Sfânt. Aceștia erau, nici mai mult nici mai puțin,
decât liderii religioși ai neamului (6:10).
2. Insulta sau a proceda în ciuda a ceea ce spune Duhul Sfânt.
Evrei 10:29 – Slujba Duhului Sfânt este să prezinte omului
lucrarea mântuitoare a Domnului Isus, pentru ca acesta să fie
mântuit. Când omul refuză să-L primească pe Cristos, el de fapt
insultă dragostea lui Dumnezeu și harul manifestat pentru el
tăindu-și șansele de a fi mântuit.
3. Hula împotriva Duhului Sfânt—păcatul care nu se iartă.
Matei 12:31, 32. Cea mai serioasă ofensă împotriva Duhului
Sfânt. Simplu spus aceasta înseamnă a pune lucrarea Duhului
Sfânt pe seama sau în contul diavolului. Această ofensă poate fi
făcută atât de credincioși cât și de către necredincioși.
4. Întristarea Duhului Sfânt.
Efeseni 4:30, 31. Această ofensă poate fi făcută doar de către
cei credincioși atunci când nu predau controlul total al întregii lor
inimi Duhului Sfânt.
5. Mințirea Duhului Sfânt.
Fapte 5:3. Aceasta are loc atunci când cineva dedică ceva Duhului
Sfânt: timp, bani sau altceva, după care nu se ține de promisiune.
6. Stingerea Duhului Sfânt.
1 Tesaloniceni 5:19. Necredința și criticismul omenesc pot opri
manifestarea Duhului într-o lucrare sau adunare.
Piedicile despre care am vorbit sunt grave, ofensele împotriva
Duhului Sfânt, însă, sunt un pas mai jos. Doamne cercetează-ne,
Doamne ai milă!

Anunţuri

Sãptãmâna aceasta va avea loc la Amsterdam întâlnirea liderilor
Bisericilor Holiness din Europa şi Conferinţa Billion Soul Network. Din
biserica noastrã vor participa pastorii Tiberiu Bulzan cu soţia,
Florin Corde cu soţia şi Timotei Bulzan. Domnul sã-i însoţeascã!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

EDITORIAL

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.

Întâlnirea lunarã a surorilor din biserica noastrã va avea loc
Luni, 8 iunie 2015, ora 1800. Eşti invitatã special la un timp în care sã ne
zidim sufleteşte împreunã şi sã ne încurajãm una pe cealaltã în umblarea
noastrã cu Domnul, dându-I voie sã ne schimbe din interior spre exterior.
Tema acestei întâlniri:

„Dacã pânã şi un copil înţelege…”
Pastorul bisericii, Teodor Bulzan va intra într-o perioadã sabaticã
concretizatã printr-o retragere temporarã de la slujire pentru odihnã.
Sã ne rugãm ca Domnul sã-l întãreascã şi sã-i reîmprospãteze întreaga
fiinţã pentru a continua slujirea cu şi mai multã pasiune.

Au început înscrierile pentru tabãra tinerilor din acest an care va avea loc
în Lunca Bradului, judeţul Mureş în perioada 3-8 August. Mai multe detalii
şi informaţii gãsiţi pe site-ul tineri.betania.ro
În primul rând, sã începem încã de pe acum, sã ne rugãm pentru tineri şi
timpul cât vor fi în aceastã tabãrã, ca Domnul sã fie prezent şi sã
revitalizeze vieţile lor. În al doilea rând dacã sunt oameni în bisericã care
vor sã sprijine aceastã lucrare şi financiar, puteţi face lucrul acesta prin
sponsorizarea totalã sau parţialã a unui tânãr(ã) (sau mai mulţi).
Mulţumim anticipat tuturor celor care vor sprijini aceastã lucrare, fie prin
rugãciune, fie prin sprijin financiar. Domnul sã vã binecuvânteze!

