Voi cãuta plinãtatea Duhului Sfânt,
împreunã cu întreaga bisericã!
Luni, 2 iunie

Duminică, 8 iunie

Citirea: Exod 33–36
Întâlnirea femeilor, de la ora 18.

Citirea: Galateni 4–6
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.

Marţi, 3 iunie

Sărbătorim rUSALiiLE:
coborârEA
DUhULUi Sfânt
Vor sluji: Sorin Demian, Sorn Tămaş
şi Tibi Bulzan

Citirea: 1 ÎmpăraŃi 1–4
Întâlnire de rugăciune, de la ora 19.

Miercuri, 4 iunie
Citirea: Psalmii 66–68
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 19.

Joi, 5 iunie
Citirea: Proverbe 2–3
Întâlnire de rugãciune de la ora 19.

Vineri, 6 iunie
Citirea: Plângerile lui Ieremia 1–4
Întâlnire fete/băieŃi de la ora 18.

Sâmbătă, 7 iunie
Citirea: Luca 9–10

Azi, 1 iunie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.

FESTIVALUL
COPIILOR
Vor sluji: Timotei Bulzan şi copiii bisericii.
Versetul sãptãmânii:

Fapte 1:8
Voi veţi primi o putere,
când Se va coborî
Duhul Sfânt peste voi,
şi-Mi veţi fi martori
în Ierusalim, în toată
Iudea, în Samaria şi
până la marginile
pământului.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

www.betania.ro

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

EDITORIAL

LIBER SĂ ALEGI
„...unde este Duhul DomUnde este
nului acolo este libertatea“
(2 Corinteni 3:17).
Duhul
Mă bucur să fiu acasă.
Apropo de libertatea desDomnului
pre care vreau să scriu,
acolo este
acasă eşti cel mai liber!
Aceasta în ciuda faptului
că unii consideră că în
necunoscut sunt cei mai
liberi. Dacă prin libertate înţelegem că ne putem permite să facem
orice, atunci aşa este! Însă, umblarea creştinului plin de Duhul nu
este caracterizată nici de permisivitate, nici de legalism. Apostolul
Pavel ne aminteşte că noi suntem slujitorii unui Legământ nou, nu
al slovei, ci al Duhului pentru că slova, adică litera legii ucide, dar
Duhul dă viaţa (2 Corinteni 3:6).
Libertatea noastră în Cristos este una din cele mai preţioase
valori de care beneficiem în urma unirii noastre cu Cristos. Datorită
Duhului Sfânt care este în noi, noi putem alege să trăim o viaţă
responsabilă şi morală. Nu mai suntem obligaţi să trăim după
îndemnurile firii, aşa cum eram înainte de convertire. Acum nu
suntem obligaţi să ascultăm de îndemnurile Duhului, suntem liberi

libertatea

Anunţuri

continuare...

să umblăm în Duhul sau în fire, aceasta e libertatea adusă de
Cristos. Bineînţeles, fiecare alegere este însoţită de consecinţe
specifice: moartea pentru umblarea după îndemnurile firii
pământeşti şi viaţa pentru umblarea după îndemnurile Duhului
(Romani 8:12-13).
Umblarea după îndemnurile Duhului implică două aspecte. În
primul rând, aceasta nu este pasivă. E vorba de umblare în Duhul
nu şedere în El! (Deşi tocmai această umblare/ascultare implică o
odihnă!) Una dintre cele mai periculoase stări care ne împiedică să
ne maturizăm spiritual este pasivitatea. A sta şi a aştepta ca
Dumnezeu să facă totul pentru noi şi în locul nostru, nu este, cu
siguranţă calea lui Dumnezeu pentru creşterea noastră spirituală.
În al doilea rând, vorbim despre umblarea în Duhul nu despre
alergarea în Duhul! Viaţa plină de Duhul Sfânt nu se poate obţine
prin activităţi şi eforturi omeneşti nesfârşite şi epuizante. În mod
greşit considerăm că putem deveni cu atît mai spirituali cu cât mai
greu şi mai mulţi muncim pentru Dumnezeu. Aceasta este o
minciună subtilă a celui rău. Satan ştie că dacă nu te poate opri din
a-L sluji pe Domnul prin imoralitate, atunci, simplu, va încerca să te
facă foarte ocupat. Slujirea noastră (citeşte activitatea), poate
deveni cel mai mare obstacol în viaţa noastră de devoţiune faţă de
Domnul (şi până la urmă, de ascultare!)
Doamne ajută-ne să ne calibrăm paşii în umblarea în Duhul
după ritmul Tău: să nu fim nici pasivi, dar nici să nu ne aglomerăm
cu activităţi! Amin!

moştEnirEA cELor pLini DE DUhUL Sfânt
Romani 8 este cea mai bogată expunere a vieţii care vine prin „Duhul
vieţii/Duhul de viaţă în Isus Hristos“ (v.2). Aceasta este constituţia
moştenirii credinciosului în Duhul.
1. rusaliile aduc izbăvire. Legea Duhului de viaţă în Hristos Isus
eliberează oamenii. Acolo unde este Duhului Domnului, este libertate. El
este Duhul puterii şi prima demonstrare a puterii este dezrobirea. Nu
există nici o sclavie din care El să nu poată elibera
2. rusaliile aduc viaţă din belşug. Domnul nostru a venit ca noi să

Luni, 2 iunie 2014, ora 18:00 va avea loc întâlnirea lunară a surorilor
din biserica noastră. Toate surorile sunt invitate la
un timp de zidire sufletească şi încurajare
reciprocă în umblarea noastră cu Domnul,
dându-I voie să ne schimbe din interior spre
exterior. Să ne rugăm şi noi ca psalmistul:
„Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune
în mine un duh nou şi statornic!“ (Psalmul 51:10)

PREZENŢA
TA
CONTEAZĂ

„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 masã pe zi!

D O N E AZÃ 25 lei şi asiguri timp de o
sãptãmânã o masã caldã une i pe rsoane

în ne voie . F oloseşte plicul de colectã pentru aceste donaþii.
În perioada 11-20 iunie se organizeazã un turneu de vizitare a Israelului.
Acest turneu se doreşte a fi unul deosebit, iar componenţa grupului
sã fie, pe cât posibil, fraţi şi surori din bisericã şi cunoscuţi.
Pentru detalii şi înscriere vã rog sã luaþi legãtura cu fr. Derecichei Aron.
avem viaţă din belşug, iar aceasta se găseşte în darul Duhului de viaţă.
Darul lui Dumnezeu este apa vie, care ţâşneşte în viaţa veşnică.
3. rusaliile aduc pricepere. De unde şi-a luat Petru predica pe care a
rostit-o în Ziua Cincizecimii? Nu a citit-o din nici un manuscris pregătit
cu atenţie. Duhul Adevărului călăuzeşte în tot adevărul.
4. rusaliile aduc o nouă părtăşie în rugăciune (Romani 8:26-27).
5. rusaliile aduc putere. Aceasta a fost făgăduinţa specifică a
Domnului Isus Hristos (Fapte 1:8).
6. rusaliile aduc focul lui Dumnezeu. Focul este simbolul ales de cer
pentru pasiunea morală. Cei plini de Duhul ard pentru Dumnezeu.
7. rusaliile aduc pasiune pentru sufletele oamenilor (vezi Romani 9).
[Samuel Chadwick, Drumul spre Rusalii, Editura Perla Suferinţei, p. 38-41]

