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Aratã dragoste . Fii credincios!
Luni, 12 iunie

Duminică, 18 iunie

Citirea: 2 Samuel 5-7, Psalmul 70

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Teodor Bulzan

Marţi, 13 iunie

Citirea: 2 Samuel 12-14, Psalmul 71
Întâlnire de evanghelizare
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Joi, 15 iunie
Citirea: 2 Samuel 15-18, Proverbe 17:5-8

Vineri, 16 iunie
Citirea: 2 Samuel 19-21, Psalmul 72
Proiecţie film Luther, de la ora 18:30.

Sâmbătă, 17 iunie
Citirea: 2 Samuel 22-24, Proverbe 17:9-13

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

EDITORIAL

Citirea: 2 Samuel 8-11, Proverbe 17:1-4
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Daniel Filip,
Puiu Popovici

Miercuri, 14 iunie
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Azi, 11 iunie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian, Mircea Gherman
ºi Florian Prodea

Proverbe 17:3

Versetul sãptãmânii:

Tigaia lămureşte
argintul, şi
cuptorul lămureşte
aurul; dar Cel ce
încearcă inimile
este Domnul.

www.betania.ro

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

VALOAREA
„GALATENILOR” AZI!
Epistola lui Pavel către
galateni este Cuvântul lui
Dumnezeu
cel
mai
puternic și direct adresat
împotriva legalismului. Firii
pământești îi place enorm
să facă lucruri religioase:
să sărbătorească anumite
zile – cum e sabatul, să practice ritualuri religioase, să facă fapte
bune cu intenția de a-și acoperi greșeli și păcate sau pur și simplu
de a da bine în fața altor oameni.
Multe sisteme religioase, astăzi, amestecă legea și harul și
prezintă o cale de mântuire deformată și confuză care, mai
degrabă reprezintă o cale spre sclavie/robie (Galateni 2:4; 4:9;
5:1). Respectarea sabatului, norme și reguli dietare, zile închinate

EDITORIAL

Anunţuri

sfinților, diverse liste de reguli omenești, toate acestea sunt taxate
în Epistola către galateni și înlocuite de libertatea glorioasă pe care
creștinul o are prin credința în Isus Cristos!
În vremea lui Pavel, iudaizatorii erau „apostolii” legalismului
religios. Astăzi aceștia s-au înmulțit. De fapt, azi, legalismul nu e
doar o problemă de învățătură, este o problemă de spirit. Există un
spirit al legalismului. Nu se explică, altfel, de ce, oameni care se
botează, au imediat tendința de a deschide lista cu ce trebuie
făcut. Din păcate, pentru mulți pe această listă nu figurează și
ducerea Evangheliei mântuirii mai departe, însoțită, desigur de
experiența personală.
Legalismul este, de departe, cel mai nociv virus care atacă
bisericile. Diavolul face tot posibilul ca omul să se mântuiască, să
nu-și predea viața lui Isus. Dacă nu reușește asta și, Slavă
Domnului că în multe cazuri nu reușește, atunci, odată mântuit,
imediat după ce omul l-a acceptat pe Cristos ca Mântuitor, el
schimbă strategia și face tot posibilul să-l arunce pe creștin în
plasa legalismului. Spiritul legalismului naște, apoi, competiție,
meritocrație, criticism, nemulțumire, judecată etc. Atitudini despre
care Biblia spune să ne ferim. Nu ne ajută cu nimic, dimpotrivă ne
opresc din creșterea spirituală și din împlinirea scopului pe care
Dumnezeu îl are cu noi cu fiecare.
Mesajul direct, scurt și concis a Epistolei către galateni este
acesta: feriți-vă, fugiți, debarasați-vă de legalism. Am fost mântuiți.
Suntem liberi ÎN CRISTOS!
Pe săptămâna viitoare.

Înscrieri:
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„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

continuare...

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.

Fiind anul în care sãrbãtorim 500 de ani de la
Reformã vom face o proiecţie a filmului Luther.

Vineri 16 iunie 2017 - ora 18.30
Vino şi tu! Adu-ţi prietenii!
Aşteptãm sã ne trimiteţi prin S MS fie motivul dvs.
de rugãciune, fie alte ne voi pe care le aveţi în
sãptãmâna care urmeazã şi vã putem fi de ajutor:

07 7 0 92 1 61 8

CITATE

Ce bogată este literatura în idei ºi ce săracă este istoria în
fapte! S-ar putea concepe o istorie a celor neîntâmplate.

Între un diamant şi o grămadă de pietriş, cui i-ar fi
alegerea grea? Aşa, între aprobarea unui om cuminte şi
aplauzele zgomotoase ale mulţimii.

Este lipsă de dreaptă cugetare când cineva, pentru a se
justifica de o faptă, arată cauza care a produs-o. Fireşte că
tot ce se întâmplă pe lume are o cauză. Dar a o explica nu
va să zică a se justifica.

O fată i-a spus odată unui pastor: „Când spuneţi că toţi
oamenii sunt fraţi, sper că nu vreţi să spuneţi că sunt ca
fratele meu!”

