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Isus a trimis fãgãduinþa Tatãlui!
Luni, 11 mai

Duminică, 17 mai

Citirea: 2 Împăraţi 13-14 ºi Ioan 2
Întâlnirea bărbaţilor, de la ora 18.

Citirea: 1 Cronici 1-3 ºi Ioan 5:25-47
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan

Marţi, 12 mai
Citirea: 2 Împăraţi 15-16 ºi Ioan 3:1-18
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 13 mai
Citirea: 2 Împăraţi 17-18 ºi Ioan 3:19-36
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan, Ionel Socaciu
şi studiu cu pastorul bisericii

Azi, 10 mai
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Tiberiu Bulzan

Joi, 14 mai
Citirea: 2 Împăraţi 19-21 ºi Ioan 4:1-30

Vineri, 15 mai
Citirea: 2 Împăraţi 22-23 ºi Ioan 4:31-54
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 16 mai
Citirea: 2 Împăraţi 24-25 ºi Ioan 5:1-24

Luca 24:49
Versetul sãptãmânii:

Şi iată că voi trimite
peste voi făgăduinţa
Tatălui Meu; dar
rămâneţi în cetate
până veţi fi îmbrăcaţi
cu putere de sus.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

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

UMPLEREA CU
DUHUL SFÂNT (II)
Pentru că am rămas cumva dator de săptămâna trecută prin
faptul că nu am finalizat discuția despre Umplerea Duhului Sfânt,
voi continua și în săptămâna aceasta aceeași temă, fără a însemnă
că, voi scrie în continuare de fiecare dată despre studiul de
miercuri.
În primul rând fac precizarea că se face multă confuzie, mare
parte din necunoaștere, dar și din moștenirea unei tradiții
penticostale dar nu biblice!
Mă refer la confuzie în ceea
ce privește rolul vorbirii în alte
limbi și umplerea Duhului.
Mai exact confuzia este între
semnul umplerii și dovezile
umplerii cu Duhul Sfânt sau
rezultatele umplerii. Deci,
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Anunţuri

trebuie să știm că vorbirea în alte limbi poate fi semnul umplerii, dar
niciodată nu poate fi dovada umplerii sau rezultatul! Această ultimă
afirmație ar trebui subliniată de mai mute ori.
Atunci, care sunt rezultatele umplerii? Există cel puțin patru
rezultate ale unei vieți pline de Duhul Sfânt:
• asemănarea cu Cristos – pentru că rodirea din Galateni 5
este legată de umplerea Duhului, controlul și călăuzirea
Lui.
• o viață de laudă și închinare – vezi Efeseni 5:19-20!
• o viață de supunere – Efeseni 5:21. Controlul Duhului
Sfânt va afecta toate relațiile noastre și va produce
armonie, când deținem noi controlul, armonia va dispare.
• slujirea pentru Domnul, folosind darurile spirituale – mai
specific și aș spune că în primul rând, câștigarea
oamenilor pentru Cristos. Câteva exemple: Fapte 2:4,
2:41; 4:8, 4:31 și 5:14; 6:3, 6:7 și 11:24!
În concluzie, umplerea Duhului Sfânt este un pas mai departe în
viața creștinului, foarte important și necesar care trebuie dorit și căutat.
Însă, ceea ce arată și dovedește acest fapt sunt rezultatele de mai sus.
Închei reluând câteva cuvinte de săptămâna trecută: din
perspectiva trăirii zilnice și a experienței creștine, umplerea Duhului
Sfânt este cel mai important aspect al învățăturii despre Lucrarea
Duhului. Este esența pură a unei adevărate spiritualități și cerința
de bază pentru creștere și maturizare spirituală și rodire – câștigare
de oameni.
Fiți plini de Duhul Sfânt!
CITATE

Atitudinea greşită a inimii, pentru care optezi zilnic este muntele
care te împiedică să fii cu adevărat fericit cu viaţa ta.

Nu vei găsi niciodată timp în care să citeşti din cea mai
importantă Carte existentă în lume şi să te rogi dacă
nu-L vei căuta cu toată inima.

„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.

D in dorinţa de a ve ni în ajutorul m e m brilor din bise ricã într-un m od
cât m ai practic inte nţionãm sã publicãm un catalog cu aface ri, se rvicii,
activitãţi inde pe nde nte de ţinute sau ofe rite de ce i din bise ricã.
S copul e ste dublu: 1 . un ajutor atât pe ntru ce l care ofe rã ce va cât şi
pe ntru ce i care cautã anum ite se rvicii, produse
2 . cunoaşte m m ai bine fam ilia bise ricii şi chiar ne pute m ruga
spe cific pe ntru bine cuvântare a aproape lui nostru.
Astfe l, pe ntru cã nu dorim sã om ite m pe cine va, vã rugãm sã ne
com unicaţi inform aţiile (date contact, logo, se rvicii ofe rite , tipul
aface rii e tc.) care doriţi sã aparã într-un astfe l de catalog. Aşte ptãm
inform aţiile de la dvs. pânã în 2 0 M ai.
P ute ţi face ace asta ale gând una din m odalitãţi de m ai jos:
1 . Trim ite ţi e m ail la adre sa: raspuns@ be tania.ro
2 . Aduce ţi date le la se cre tariatul bise ricii.
3 . Înm ânaţi pe rsonal (şi, dacã ave ţi suge stii) luaţi le gãtura cu
Tim ote i Bulzan.

Miercurea de la ora 1700, pastorul bisericii stã la dispoziţia oricui are
nevoie de consiliere spiritualã. Este şi un timp dedicat mãrturisirii
pãcatelor înţelegând porunca biblicã şi importanţa acesteia în viaţa
credinciosului.
D oar în ace astã sãptãm ânã se m ai pot cole cta F orm ulare le 2 3 0
pe ntru a d o n a 2 % cãtre C e n tru l C re ş tin B e ta n ia .
D ata lim itã de de pune re fiind 1 5 m ai. Vã m ulţum im !

