Rãmâi credincios. El vine curând!
Luni, 10 Iunie

Duminicã, 16 Iunie

Citirea: Judecãtori 7-8, Isaia 34, Iacov 5
Întâlnirea femeilor, de la ora 18.

Citirea: Judecãtori 17-18, Isaia 40, 1 Ioan 1-2
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Teodor Bulzan

Marþi, 11 Iunie
Citirea: Judecãtori 9, Isaia 35, 1 Petru 1
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 12 Iunie

Azi, 9 Iunie

Citirea: Judecãtori 10-11, Isaia 36, 1 Petru 2
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Ionel Socaciu

Joi, 13 Iunie

Iacov 5:8
Fiţi şi voi îndelung
răbdători,
întăriţi-vă inimile,
căci venirea
Domnului este
aproape.

Citirea: Judecãtori 12-13, Isaia 37, 1 Petru 3-5

Vineri, 14 Iunie
Citirea: Judecãtori 14-15, Isaia 38, 2 Petru 1-2
Întâlnire adolescenţi / liceeni, de la ora 18.

Sâmbãtã, 15 Iunie
Citirea: Judecãtori 16, Isaia 39, 2 Petru 3
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui,i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XXI
Nr. 23 / 9 iunie 2013
apare sã ptãmânal

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

Rusalii (1)
Am men'ionat săptămâna trecută câteva idei despre cine este
Duhul Sfânt și ce face El. Știm că El este o Persoană și știm că El ne
mângâie, ne înva'ă și ne convinge. Toate acestea le face pentru
transformarea noastră după chipul și asemănarea lui Cristos. Mai
este de remarcat, foarte important, că Duhul Sfânt nu face nimic din
ceea ce face, ac'ionând ca o for'ă exterioară asupra noastră, ca o
influen'ă. El, fiind o Persoană, locuiește în noi intrând în rela'ie cu
noi și de pe această pozi'ie își face lucrarea.
De la început Dumnezeu a vrut să locuiască cu omul. Și așa a fost
până în momentul în care omul – fiin'ă liberă, a ales o altă cale,
neascultarea sa întrerupând locuirea lui cu Dumnezeu. A început
separarea și depărtarea omului de Dumnezeu. Aceasta a continuat,
adâncindu-se, până când, la vremea Sa, Dumnezeu l-a trimis pe
Fiul. El a locuit din nou cu oamenii, fizic, o locuire limitată cu cei din
vremea Sa. De aceea, la un moment dat Isus spune: este de
trebuin'ă să mă duc la Tatăl pentru că atunci când mă duc Eu, vi-L
voi trimite pe Duhul Sfânt care va fi în voi și cu voi.

EDITORIAL,

continuare...

Cu alte cuvinte, va putea avea loc un alt nivel al locuirii omului cu
Dumnezeu. Dar nici acesta nu e finalul. Acesta va fi în slavă, când se
va arăta El și ne vom arăta și noi cu El în Slavă! Aleluia! Atunci și de
atunci vom fi totdeauna cu Domnul, în desăvârșire, așa cum este El.
Doar atunci se va închide cercul locuirii omului cu Dumnezeu. Până
atunci, ceea ce trebuie să facem noi este să-L lăsăm pe Duhul Sfânt
care este în noi să ne conducă, să ne modeleze, să ne înve'e, să ne
lăsăm convinși de El, să nu-L întristăm.
Doamne ajută-ne la aceasta! Amin!

Anun(uri

• Luni, 10 iunie, de la ora 1800, va avea loc Întâlnirea femeilor și a
fetelor din Betania. Sunt binevenite și invitatele dumneavoastră din
afara bisericii. Tema întâlnirii va fi: „Zidind odăi(a…”.

• TE INVITĂM SĂ TE IMPLICI în proiectul social O masă pe zi!
DONEAZĂ 25 de lei şi dai de mâncare unei persoane în nevoi, timp
de o săptămână. Folosi,i plicul de colectă pentru aceste dona,ii. „Să
dăm hrană celui flămând”!

• Miercurea, de la ora 17, pentru cei care au nevoie de consiliere sau
doresc să mărturisească păcate, pastorul bisericii vă stă la dispozi,ie.
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Înscrieþi-vã la Robert Pop.
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Cu faţa Ta de-acuma mă confrunţi.
biruitor
mijlocitor lumină încurajare prin

Evenimente speciale
Ieri, 8 Iunie a avut loc căsătoria lui:

detalii:
tineri.betania.ro
facebook.ro/tineribetania
*

Berinde Viorel cu Monenciu Cosmina
Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

