Cautã plinãtatea Duhului!
Luni, 1 Iulie

Duminicã, 7 Iulie

Citirea: 1 Samuel 13, Isaia 56-57, Apoc. 21-22

Citirea: 1 Samuel 19, Isaia 63, Matei 8
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian, Teodor Bulzan şi
invitat Lee Grady

Marþi, 2 Iulie
Citirea: 1 Samuel 14, Isaia 58, Matei 1-2
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 3 Iulie

Stăm la Masa Domnului

Azi, 30 Iunie

Citirea: 1 Samuel 15, Isaia 59, Matei 3-4
Întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

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

Joi, 4 Iulie

Versetul sãptãmânii:

Citirea: 1 Samuel 16, Isaia 60, Matei 5

Vineri, 5 Iulie
Citirea: 1 Samuel 17, Isaia 61, Matei 6

Sâmbãtã, 6 Iulie
Citirea: 1 Samuel 18, Isaia 62, Matei 7

Isaia 61:8

Căci Eu, Domnul,
iubesc dreptatea, urăsc
răpirea şi nelegiuirea;
le voi da cu
credincioşie răsplata
lor şi voi încheia cu ei
un legământ veşnic.

www.betania.ro
Str. Doina nr. 19, 410318 ORADEA, ROMÂNIA • TEL. (0359) 405.030, FAX (0259) 427.418

IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui,i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,
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apare sã ptãmânal

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

Rusalii (3) – Importanţa
botezului şi a plinătăţii

Trăim vremuri de pe urmă despre care Biblia ne spune că vor fi
rele. Provocările sunt din ce în ce mai mari. Mul)i se vor ridica,
mul)i, însă, vor cădea! Este vital să continuăm în a fi plini de Duhul
Sfânt, respectiv botezul în Duhul Sfânt și limbajul spiritual? Iată
câteva motive pentru care umplerea continuă cu Duhul Sfânt nu
trebuie să fie op)ională:
I. Restaurarea și transformarea au loc atunci când oamenii
primesc și sunt continuu umplui de Duhul Sfânt. Există o
legătură între a fi plin de Duhul Sfânt și restaurarea și
transformarea noastră. Nașterea din nou este lucrarea
Duhului Sfânt de convingere de păcat și acceptare a lucrării
lui Cristos pentru noi. Transformarea noastră tot mai
asemenea chipului lui Cristos trebuie să continue și va avea
loc în măsura supunerii noastre și cedării controlului Duhului
Sfânt în via)a noastră.

continuare...

III. Alte beneficii evidente ale umplerii cu Duhul Sfânt și
vorbirii în alte limbi:
a. Ne putem păstra cura)i şi liberi fa)ă de atmosfera
pângăritoare a acestei lumi.
b. Creștem în intimidate cu Dumnezeu.
c. Devenim mai sensibili și mai abili în a deosebi firea și
Duhul.
d. Ne întărim în duhul nostru.
e. Ne închinăm lui Dumnezeu mai complet și mai profund
(cu duhul, sufletul și trupul).
f. Rugăciunile noastre se aliniază cu voia lui Dumnezeu.

Concluzie: veni)i să căutăm în continuare și să dorim botezul cu
Duhul Sfânt, umplerea continua și vorbirea în alte limbi. Să le
practicăm în rugăciunile noastre, în comunicarea noastră cu
Dumnezeu. Să nu ne mul)umim să stăm pe malul râului sau eventual
să intrăm doar până la primul nivel. Avem nevoie de mai mult. Să
înaintăm până ce vom fi total dependen)i de El. De Duhul Sfânt. Amin.

Anun&uri

• Vineri, 5 iulie, de la ora 16 și Sâmbătă, 6 iulie de la ora 10 va avea
loc Conferin,a Duhul Sfânt nu e de vânzare, sus,inută de Lee Grady.
Sunte,i invita,i și aștepta,i cu to,ii! Să ne rugăm pentru această
conferin,ă! De asemenea, el va predica Cuvântul Domnului
duminica viitoare în cadrul întâlnirii de diminea,ă.
• TE INVITĂM SĂ TE IMPLICI în proiectul social O masă pe zi!
DONEAZĂ 25 de lei şi dai de mâncare unei persoane în nevoi, timp
de o săptămână. Folosi,i plicul de colectă pentru aceste dona,ii. „Să
dăm hrană celui flămând”!

• Miercurea, de la ora 17, pentru cei care au nevoie de consiliere sau
doresc să mărturisească păcate, pastorul bisericii vă stă la dispozi,ie.
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II. Ezechiel ne descrie 4 niveluri de maturitate în umblarea
în Duhul:
a. Până la glezne. Reprezintă un nivel minim, departe de a fi
suficient. Omul care umblă la acest nivel are tendin)a de a
controla totul, are un impact slab asupra comunită)ii, el
însuși lăsându-se slab influen)at de Duhul Sfânt. Mai mult
ca sigur că zidește paie, fân și trestie, în special dacă
decide să rămână la acest nivel. Poate că cel mai mare
pericol pentru acest om îl reprezintă tendin)a de a
rămâne la acest nivel.
b. Până la genunchi. Omul începe să simtă o oarecare
influen)ă a râului, respectiv a Duhului în via)a lui. Mai
mult ca sigur că omul ajuns aici, va dori să meargă mai
departe.
c. Până la brâu. Omul ajuns la acest nivel va descoperi că-i
este greu să meargă împotriva curentului de apă.
Ilustrează un nivel de maturitate în care, cel ajuns aici
începe să predea controlul vie)ii lui, din ce în ce mai mult,
Duhului Sfânt.
d. Mai mare ca el. O asemenea persoană va trebui să înnoate.
Omul ajuns aici este cel care se lasă dus, controlat total de
curgerea râului – a Duhului Sfânt, via)a lui este predată și
controlul este în întregime dat Duhului Sfânt în via)a lui.

g. Avem parte de experien)e supranaturale.
h. Dușmanul nu va putea sta împotriva noastră.
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Înscrieþi-vã la Robert Pop.

Termen de înscriere:
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până la această dată este valabilă taxa de participare,
după 14 Iulie se va achita costul total!
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