Voi cãuta plinãtatea Duhului Sfânt,
împreunã cu întreaga bisericã!
Luni, 1 iunie

Duminică, 7 iunie

Citirea: 2 Cronici 15-16 ºi Ioan 12:27-50
Conferinţă cu Brian Hay, de la ora 10.

Citirea: 2 Cronici 28-29 ºi Ioan 17
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian, Liviu Buzguţa
şi Teodor Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului!

Marţi, 2 iunie
Citirea: 2 Cronici 17-18 ºi Ioan 13:1-20
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 3 iunie
Citirea: 2 Cronici 19-20 ºi Ioan 13:21-38
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan, Ionel Socaciu
şi studiu cu pastorul bisericii

Azi, 31 mai
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Florin Corde

Joi, 4 iunie
Citirea: 2 Cronici 21-22 ºi Ioan 14

Vineri, 5 iunie
Citirea: 2 Cronici 23-24 ºi Ioan 15
Întâlnire băieţi / fete, de la ora 18.

Sâmbătă, 6 iunie
Citirea: 2 Cronici 25-27 ºi Ioan 16

Ioan 14:26

Versetul sãptãmânii:

Dar Mângâietorul,
adică Duhul Sfânt, pe
care-L va trimite Tatăl
în Numele Meu, vă va
învăţa toate lucrurile şi
vă va aduce aminte de
tot ce v-am spus Eu.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui,i.
• Proclamă Evanghelia.

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

RUSALII:
ÎNCEPUTUL BISERICII!
Biserica este noua Creație a lui Dumnezeu – plămădită de
Domnul Isus în jertfa, suferințele și moartea Sa – lansată în
existență odată cu coborârea Duhului Sfânt și pusă în operă,
prelucrată spre desăvârșire de Duhul Sfânt care nu a venit în vizită,
ci a venit să rămână, să fie în noi și cu noi.
Cât de minunat și uimitor e faptul că în timp ce suntem
prelucrați de Duhul Sfânt din noi, în același timp suntem parteneri
în lărgirea Împărăției lui Dumnezeu pe pământ – lucrare a bisericii
care este legată de
calitatea noastră de
martor al Învierii lui
Isus!
Odată cu Rusaliile
- coborârea Duhului
Sfânt, se activează
ordinul de marș pe

continuare...

care Domnul Isus, Capul Bisericii L-a dat bisericii cunoscut și ca
Marea Trimitere.
Ce privilegiu și ce onoare să trăim în această perioadă a istoriei
când lucrarea Duhului Sfânt de pregătire a bisericii se apropie de
sfârșit. În ciuda faptului că victoria Bisericii este asigurată, există în
acest final o luptă din partea celui rău împotiva bisericii. Prin
Cristos, însă, noi suntem mai mult decât biruitori.
Promisiunea Domnului Isus împlinită la Rusalii este pentru
fiecare dintre noi.
Dacă ai fost născut din nou înseamnă că Duhul Sfânt locuiește
în tine, ești parte a Trupului Lui Isus – Biserica, ai fost sigilat adică
înfiat, de-acum se așteaptă de la tine să împlinești porunca din
Efeseni 3:18 adică să fii plin de Duh, respectiv să te lași controlat
de Duhul Sfânt, să fii martor, să folosești darurile spirituale primite,
inclusiv să vorbești în alte limbi și să rodești. Pot totul în Cristos
sunt cuvintele Domnului pentru tine! Amin

Aşteptarea făgăduinţei Tatălui

[Fapte 1:4 - le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo
făgăduinţa Tatălui]

Avem nevoie de aşteptare pentru a fi clar în mintea noastră faptul că
vizitarea Duhului Sfânt nu se va încadra în orbita noastră teologică.
Trebuie să aşteptăm:

• pentru smerenie şi timp de mărturisire pentru lungul timp al
satisfacţiei cu faptele noastre.
• pentru a ne focaliza ochii spirituali pe sfinţenie lui Dumnezeu şi
pierzania omului.
• pentru ca aşteptarea să producă un duh zdrobit şi smerit
înaintea lui.
• pentru a dovedi că putem stăpâni cerinţele materialismului
acestui veac în care trăim.
• pentru a auzi din nou Vocea vieţii a Dumnezeului Viu.

• pentru a arăta dispreţul nostru total pentru propriile noastre
eforturi şi dependenţa totală de Dumnezeul cel Viu pentru a fi
eliberaţi din acest veac dominat de păcat.
• pentru a ne convinge prietenii sceptici că iubim voia lui
Dumnezeu şi că tânjim după harul Lui şi căutăm puterea Lui cu
mai mult zel decât pentru afacerile noastre şi cu o foame mai
mare decât foamea pentru mâncare.
• pentru o mărturisire cu tânguire a păcatelor şi o stăruinţă pentru
spălarea prin sângele lui Cristos.
În prezenţa divină, jurăminte pot fi făcute de a îndrepta lucrurile şi a
rămâne supus voii Lui revelate. Cred că atunci Duhul ne va vizita.

gânduri exprimate de Leonard Ravenhill - http://www.ravenhill.org/pentecostcost.htm

Anunţuri

„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 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.

Au început înscrierile pentru tabãra tinerilor din acest an care va avea loc
în Lunca Bradului, judeţul Mureş în perioada 3-8 August. Mai multe detalii
şi informaţii gãsiţi pe site-ul tineri.betania.ro
În primul rând, sã începem încã de pe acum, sã ne rugãm pentru tineri şi
timpul cât vor fi în aceastã tabãrã, ca Domnul sã fie prezent şi sã
revitalizeze vieţile lor. În al doilea rând dacã sunt oameni în bisericã care
vor sã sprijine aceastã lucrare şi financiar, puteţi face lucrul acesta prin
sponsorizarea totalã sau parţialã a unui tânãr(ã) (sau mai mulţi).
Mulţumim anticipat tuturor celor care vor sprijini aceastã lucrare, fie prin
rugãciune, fie prin sprijin financiar. Domnul sã vã binecuvânteze!

