Voi cãuta plinãtatea Duhului Sfânt,
împreunã cu întreaga bisericã!
Luni, 18 mai

Duminică, 24 mai

Citirea: 1 Cronici 4–6 şi Ioan 6:1-21

Citirea: 1 Cronici 22–24 şi Ioan 8:28-59
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan

Marţi, 19 mai
Citirea: 1 Cronici 7–9 şi Ioan 6:22-44
Întâlnire de rugăciune, de la ora 19.

Miercuri, 20 mai
Citirea: 1 Cronici 10–12 şi Ioan 6:45-71
Întâlnire de rugãciune şi Studiu de la ora 18.

Joi, 21 mai
Sărbătoarea ÎnălŃării Domnului Isus Hristos
Citirea: 1 Cronici 13–15 şi Ioan 7:1-27

Vineri, 22 mai
Citirea: 1 Cronici 16–18 şi Ioan 7:28-53
Întâlnirea tinerilor de la ora 18.

Sâmbătă, 23 mai
Citirea: 1 Cronici 19–21 şi Ioan 8:1-27

Azi, 17 mai
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Florian Prodea
Versetele sãptãmânii:

Ioan 7:37-39
„Dacă însetează cineva,
să vină la Mine şi să bea.
Cine crede în Mine, din
inima lui vor curge râuri
de apă vie, cum zice
Scriptura.”
Spunea cuvintele acestea
despre Duhul pe care
aveau să-L primească cei
ce vor crede în El. Căci
Duhul Sfânt încă nu
fusese dat, fiindcă Isus
nu fusese încă proslăvit.
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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.

EDITORIAL

de Teodor Bulzan

ISUS ŞI SAMARITENII
Interesantă coincidență:
pe de o parte citim în 2
Împărați care este originea
samaritenilor, iar pe de altă
parte citim în Ioan 4 despre Isus și femeia samariteancă aducându-ne
aminte că nu este prima
dată când Domnul Isus îi
scoate în evidență. Luăm la cunoștință, deci, că samaritenii sunt o
amestecătură de popoare păgâne care i-au înlocuit pe israeliți,
aceștia fiind duși în robie de către asirieni în anul 722 î.Chr.
Ca să poată locui în țară, le sunt trimiși oameni cunoscători ai
Legii ca să-i învețe cum să aducă jertfele, cum să trăiască așa ca
evreii, ei fiind păgâni și închinându-se și zeilor lor.
Prin urmare, nu este de mirare faptul că pentru evrei samaritenii
erau oamenii cei mai insuportabili și în timpul Domnului Isus. Nu
puteau înțelege și nu acceptau faptul că Domnul Isus mereu găsea
între ei oameni pe care să-i scoată în evidență: femeia de la fântână
şi samariteanul milos fiind doar două din mai multe situații în care
Domnul Isus Își arată clar simpatia pentru samariteni. Oare de ce

Miercurea de la ora 17:00, pastorul bisericii stă la dispoziŃia oricui are
nevoie de consiliere spirituală. Este şi un timp dedicat mărturisirii
păcatelor înŃelegând porunca biblică şi importanŃa acesteia
în viaŃa credinciosului.

Caracteristicile persoanei călăuzite de Duhul Sfânt







Dragostea
Bucuria
Pacea
Îndelunga
răbdare
Bunătatea
Facerea de bine
Credincioşia
Blândeţea
Înfrânarea poftelor





E






Hristos Se află în centrul vieţii
Este împuternicită de Duhul
Sfânt
Vorbeşte altora despre
Hristos
Viaţă de rugăciune bogată
Înţelege Cuvântul lui
Dumnezeu
Se încrede în Dumnezeu
Ascultă de Dumnezeu

S ă dăm hrană
ce lui flăm ând!

de fiecare dată, inclusiv în cazul acesta, Domnul Isus a acționat
parcă în ciuda, împotriva chiar, a fariseilor, preoților, cărturarilor și
saducheilor? Era evident că gândirea și modul de lucru ale
Domnului Isus erau în contradicție cu ale lor. Privind problema din
punct de vedere omenesc, Isus nu proceda nici practic, nici
înțelept. Era clar că îi va pierde, ori, scopul Lui era să-Și dovedească mesianitatea. S-ar zice că Domnul Isus trebuia să-Și
apropie oamenii! De ce toate acestea?
S-a dovedit și în lucrarea Domnului Isus că gândurile și căile
omului sunt departe de gândurile şi căile lui Dumnezeu.
Apoi, în acest fel de a lucra vedem cât de jos S-a coborât Isus:
până la cei mai neînsemnați și mai neacceptați oameni.
În al treilea rând, vedem mărimea harului lui Dumnezeu, vedem
absurditatea acestuia.
Numai când ajungem să beneficiem de harul nemeritat al lui
Dumnezeu înțelegem, dacă se poate spune așa, cât de absurd,
neînțeles și de nepătruns este harul lui Dumnezeu. Același har prin
care noi toți am fost mântuiți! Și tu și eu, și tu și eu! Slăvit să fie El!
Pe săptămâna viitoare!






Anunţuri

continuare...

EDITORIAL

T E IN VIT ĂM S Ă T E IM P LIC I
în proie ctul social

O masă pe zi!

D O N E AZĂ 25 lei şi asiguri timp de o
săptămână o masă caldă une i pe rsoane

în ne voie . F oloseşte plicul de colectă pentru aceste donaŃii.
Din dorinŃa de a veni în ajutorul membrilor bisericii într-un mod
cât mai practic intenŃionăm să publicăm un catalog cu afaceri, servicii,
activităŃi independente etc. deŃinute sau oferite de cei din biserică.
Scopul este dublu: 1. să-i facem cunoscuŃi pe cei care oferă ceva,
şi să-i ajutăm pe cei care caută anumite servicii sau produse
2. să cunoaştem mai bine familia bisericii şi să ne rugăm
specific pentru binecuvântarea aproapelui nostru. Astfel, pentru că
nu dorim să omitem pe cineva, vă rugăm să ne comunicaŃi informaŃiile
(servicii oferite, tipul afacerii, logo, date de contact etc.) care doriŃi să
apară în acest catalog. Aşteptăm informaŃiile de la dumneavoastră până
în 20 mai. Ni le puteŃi comunica folosind una dintre căile de mai jos:
1. TrimiteŃi un e-mail la adresa: răspuns@betania.ro
2. AduceŃi datele la secretariatul bisericii.
3. ÎnmânaŃi-le personal (şi, dacă aveŃi sugestii) luaŃi legătura
cu Timotei Bulzan.

Caracteristicile persoanei călăuzite de firea pământ.










Atitudine legalistă
Gânduri murdare
Gelozie
Vinovăţie
Îngrijorare
Descurajare
Spirit critic
Frustrare
Lipsa scopului
în viaţă




E







Frică
Ignorarea moştenirii
spirituale
Necredinţă
Neascultare
Lipsa dragostei de Dumnezeu
şi a iubirii de oameni
Viaţă de rugăciune săracă
Lipsa dorinţei de a citi/studia
Biblia

Pe tine cine te călăuzeşte: Duhul Sfânt sau firea pământească? (Romani 8:1-16, Galateni 5:16-26)

