Lucreazã pentru Domnul,
având nãdejdea revenirii Lui!
Luni, 21 septembrie

Duminică, 27 septembrie

Citirea: Eclesiastul 7-9 ºi 2 Corinteni 13

Citirea: Isaia 3-4 ºi Galateni 6
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Sorin Tămaş,
Teodor Bulzan şi invitat

Marţi, 22 septembrie
Citirea: Eclesiastul 10-12 ºi Galateni 1
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 23 septembrie
Citirea: Cânt. cânt 1-3 ºi Galateni 2
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi, Florian
Prodea şi studiu cu Ionel Socaciu

Joi, 24 septembrie
Citirea: Cânt. cânt 4-5 ºi Galateni 3

Vineri, 25 septembrie
Citirea: Cânt. cânt 6-8 ºi Galateni 4
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 26 septembrie
Citirea: Isaia 1-2 ºi Galateni 5
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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

Botez în apă!

Azi, 20 septembrie

ROADE ŞI FAPTE!

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

Galateni 2:21
Versetul sãptãmânii:

Nu vreau să fac
zadarnic harul lui
Dumnezeu; căci, dacă
neprihănirea se
capătă prin Lege,
degeaba a murit
Hristos.

Pentru cei care nu sunteți la
curent cu studiul de miercuri seara
și din dorința de a vă ajuta să fiți
mai interesați de rugăciune și
studiu (fiecare dintre noi avem
nevoie de mai mult), scriu câteva
aspecte generale, poate un sumar
scurt a ceea ce se întâmplă.
În trimestrul al treilea pe care îl încheiem peste câteva zile, am
studiat roada Duhului Sfânt. Vom studia apoi darurile Duhului
Sfânt. De fapt, trebuie să includem în discuție și faptele. În final
acestea reprezintă fațeta cu semenii.
Câteva aspecte despre acestea două:
Roada. Reprezintă inima – centrul – esența manifestării creștine
practice. Adevărata caracteristică a vieții creștine, ceea ce dă

Anunţuri

continuare...

autenticitatea noastră ca și creștin este roada Duhului Sfânt din
noi. Domnul Isus a lăsat să se înțeleagă foarte clar că Dumnezeu
este interesat de roada pe care o aducem. El a vorbit despre
pomul bun care face roade bune (aceasta fiind criteriul deosebirii
dintre un pom bun și unul rău!). A mai vorbit despre pomul fără
roade care este tăiat și despre smochinul neroditor pe care l-a
blestemat!!! Este evident că scopul de existență a pomului este să
rodească! Iar în Ioan 15, Domnul Isus ne dezvăluie motivul pentru
care El arată atât de mare interes pentru roadă: aceasta o caută
Marele Grădinar – roada Duhului Sfânt din noi îi aduce glorie lui
Dumnezeu.
Faptele. Biblia vorbește despre faptele firii pământești, fapte
moarte și fapte bune.
Faptele firii pământești sunt cele prezentate în Galateni 5, adică
faptele făcute de omul nenăscut din nou, cel la care duhul din el
este mort, respectiv conștiința nu funcționează sau o face puțin și
limitat.
Faptele bune sunt cele care sunt rezultatul rodirii Duhului Sfânt
în noi. Sunt acele fapte care cresc din rodirea noastră, vezi
Coloseni 1:10, Filipeni 4:8, Romani 6:22 etc.
Faptele moarte sunt acele fapte, rezultatul sforțărilor noastre de
a arăta în exterior o anumită fațetă acceptabilă. Tot ceea ce facem
din interesul nostru propriu și pentru alimentarea ego-ului nostru,
toate acestea sunt fapte moarte, fără nici o valoare în ochii lui
Dumnezeu. Atenție la înșelare! Faptele moarte sunt în aparență
bune.
În final, rugăciunea mea către Dumnezeu este să ne dea lumină,
să ne ajute să înțelegem aceste adevăruri, să ne cercetăm și să
vedem în ce categorie ar intra faptele noastre cele mai bune.
Gândește-te! Care e cea mai bună faptă pe care consideri că ai
făcut-o? A fost ea o faptă bună, rezultată din ceea ce Duhul Sfânt
rodește în tine? A avut ea marca sfințeniei? Toate faptele noastre
ar trebui ștampilate cu marca sfințeniei! Ajută-ne Doamne! Amin!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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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.

Pregãtirea continuã pentru un nou botez în apã care va avea loc în
biserica noastrã duminica viitoare.
Dacã ai experimentat schimbarea adus de Isus Cristos, nu mai amâna
decizia de a mãrturisi aceasta în apa botezului.
În aceastã duminicã reîncep întâlnirile clasele de Şcoalã duminicalã
în urmãtoarea structurã:
Grupiţa (2,5 ani - 3,5 ani) - dirig. Alexandra Strete
Grupiţa 2 (4-6 ani) - dirig. Naomi Bogdan
Grupa Jedediah (7-9 ani) - dirig. Sidonia Pavel
Grupa Elijah (10-12 ani) - dirig. Bianca Pavel
Grupa Eliezer (12-14 ani) - dirig. Dora Chichinejdi
Sã ne rugãm pentru acest nou început, pentru învãţãtori, pentru copii,
pentru ca sãmânţa bunã plantatã în inimile lor sã aducã rod pentru
Împãrãţia lui Dumnezeu.
CITATE

Toţi suntem făcuţi din ţărână, dar fiecare din altă suflare
a Creatorului.

Un învăţător are efect asupra eternităţii; nu se poate spune
niciodată unde se opreşte influenţa sa.

