Lucreazã pentru Domnul,
având nãdejdea revenirii Lui!
Luni, 28 septembrie

Duminică, 4 octombrie

Citirea: Isaia 5-6 ºi Efeseni 1

Citirea: Isaia 20-22 ºi Efeseni 6
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Gavril Bulzan,
Teodor Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului!

Marţi, 29 septembrie
Citirea: Isaia 7-8 ºi Efeseni 2
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 30 septembrie
Citirea: Isaia 9-10 ºi Efeseni 3
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Tătar Florian şi Florin Corde

Azi, 27 septembrie

Citirea: Isaia 11-13 ºi Efeseni 4

Citirea: Isaia 14-16 ºi Efeseni 5:1-16
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 3 octombrie
Citirea: Isaia 17-19 ºi Efeseni 5:17-33
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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

COPII – SCLAVI!

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea şi Florin Corde

Joi, 1 octombrie
Vineri, 2 octombrie

Anul XXIII
Nr. 39 / 27 septembrie 2015
apare săptămânal

Efeseni 1:7

Versetul sãptãmânii:

În El avem
răscumpărarea,
prin sângele Lui,
iertarea păcatelor,
după bogăţiile
harului Său.

Nu, nu mă refer la refugiați, nici la
problemele sociale ale lumii. Ele există și
sunt o provocare pentru biserică. Da,
tocmai despre aceasta e vorba, despre
biserică și sclavii din biserici!
Citim scrisoarea apostolului Pavel
scrisă galatenilor – o epistolă în care el își
apără Evanghelia pe care a primit-o și pe
care o exprimă în multe rânduri anume: Isus Cristos care a venit în
lumea noastră pentru a ne salva de la moarte și păcat și chiar a
făcut-o prin Unica Jertfă a Sa pe cruce, primită de Tatăl, dovadă
că L-a înviat și L-a înălțat și a trimis pe Duhul Sfânt care să ne ajute
în a primi această veste. Oricine Îl acceptă și crede în această
Evanghelie este mântuit și acesta e doar primul pas în restabilirea
relației omului cu Dumnezeu. Aceasta este, deci Evanghelia pe

EDITORIAL

continuare...

care o apără Pavel. De cine o apără? De toți cei care consideră că
mai e cazul să mai adauge ceva la ea, s-o strice, așa cum spune
el la un moment dat. Aceștia, n-or fi ei mulți, dar victimele lor sunt
o mulțime. Sunt acei copii – sclavi despre care vorbește el în
capitolul 4:1 unde spune: …cât timp moștenitorul este copil, nu
este diferit de un sclav, cu toate că el este proprietarul,… asta e
chiar culmea păcălelilor (adică a înșelării) sau pură deșertăciune
cum ar zice eclesiastul. Adică să fii tu proprietarul – moștenitorul –
beneficiarul promisiuni(lor) lui Dumnezeu și a tot ceea ce El are bun
pentru tine dar să nu te poți bucura de nimic din toate acestea
pentru simplu motiv că ești copil, adică nu ești diferit față de un
rob, adică te supui diferiților epitropi și tutori ai acestei lumi!!!
E o chestiune de maximă importanță și de extremă urgență să
ieși din această stare, să realizezi că „lla împlinirea vremii,
Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub
Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să
căpătăm înfierea. Şi, pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în
inimă Duhul Fiului Său care strigă: „Ava”, adică: „Tată!” Aşa că NU
MAI EŞTI ROB, CI FIU; şi, dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin
Dumnezeu” (4:4-7). Comportă-te ca atare, maturizează-te, crești
în cunoașterea lui Dumnezeu. Amin!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

Anunţuri

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.

Miercurea pastorul bisericii stã la dispoziţia oricui are nevoie de consiliere
spiritualã.

Cum ne putem evalua creșterea spirituală?
de Charles Stanley

Când vorbim despre maturizare spirituală nu putem pur și simplu
să asumăm că se va întâmpla de la sine. Sunt câteva elemente care
compun un inventar spiritual, dar desigur avem Biblia pentru un
inventar spiritual complet.

Știm că ne maturizăm spiritual când conștientizăm tot mai mult
păcatul și slăbiciunile noastre. În timp ce citesc biografii a unor
oameni evlavioși este clar că ei nu „devin mai buni” odată cu
vârsta. În schimb, ei devin mai conștien'i de dependen'a lor de
Dumnezeu. Mai mult, progresul este evident atunci când
răspundem păcatului prin pocăină imediată. A nu confrunta
păcatul este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Creștinii care
cresc spiritual fug de răutate și îmbră'ișează neprihănirea și astfel
dorina de a asculta se intensifică și atracia faă de păcat
scade.
Maturizarea este de asemenea marcată de o creștere în 2 lucruri:
bucurie și încercare. Ne vom maturiza în rela'ia noastră cu
Domnul când vom vedea încercările și ispitele ca oportunităi
de creștere.
Pavel, David și Daniel au dovedit că lucrurile potrivnice pot ajuta
la formarea gigan'ilor spirituali. Acești oameni au recunoscut
suveranitatea lui Dumnezeu ca cea care ne păstrează via'a. Ne
maturizăm când percepem tot ceea ce ni se întâmplă ca
venind de la El, ceea ce înseamnă că El va transforma acele
lucruri spre bine (Romani 8:28).
CITATE

Să nu faci niciodată din tristeţea altuia bucuria ta.

Limbile ascuţite sunt mai de temut decât revolverele.

Cu cât ştii mai mult, cu atât te îndoieşti mai mult.

