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Isus a trimis fãgãduinþa Tatãlui!
Luni, 4 mai

Duminică, 10 mai

Citirea: 1 Împăraţi 16-18 ºi Luca 22:47-71
Întâlnirea femeilor, de la ora 18.

Citirea: 2 Împăraţi 10-12 ºi Ioan 1:29-51
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Teodor Bulzan

Marţi, 5 mai
Citirea: 1 Împăraţi 19-20 ºi Luca 23:1-25
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 6 mai
Citirea: 1 Împăraţi 21-22 ºi Luca 23:26-56
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Tătar Florian, Florin Corde
şi studiu cu pastorul bisericii

Joi, 7 mai
Citirea: 2 Împăraţi 1-3 ºi Luca 24:1-35

Vineri, 8 mai
Citirea: 2 Împăraţi 4-6 ºi Luca 24:36-53
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 9 mai
Citirea: 2 Împăraţi 7-9 ºi Ioan 1:1-28

Azi, 3 mai
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Timotei Bulzan

Luca 24:49
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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 Teodor Bulzan

UMPLEREA CU
DUHUL SFÂNT (I)

Versetul sãptãmânii:

Şi iată că voi trimite
peste voi făgăduinţa
Tatălui Meu; dar
rămâneţi în cetate
până veţi fi îmbrăcaţi
cu putere de sus.

În cele ce urmează voi face câteva precizări reluate de la
întâlnirile de studiu de miercuri seara, pentru cei care din motive
care nu țin de voința lor nu pot participa. Apropo de cine participă
și cine nu, poate sunt totuși unii care nu vor sau alții care sunt
indiferenți – deși ar fi mai greu de înțeles acest lucru – până la
urmă, însă, fiecare decide ce vrea să facă cu timpul lui. Tuturor,
însă, sper să vă fie de folos aceste reluări de miercuri seara.
După cum știți, ne-am propus să ne apropiem să-L cunoaștem
mai mult pe Duhul Sfânt pentru a fi mai îndrăgostiți de El! Am
discutat despre Persoana Duhului Sfânt, iar acum suntem la
capitolul Lucrarea Duhului Sfânt pentru noi și în noi. Trebuie să știm
că prima lucrare pe care Duhul Sfânt o face în noi este lucrarea de

Anunţuri

continuare...

mântuire. Aceasta este o lucrare interioară care constituie baza
zidirii frumoase pe care Duhul Sfânt o face cu noi.
A doua lucrare care este și cea pe care o s-o dezvolt în cele ce
urmează este aceea de umplere. Din perspectiva trăirii zilnice și a
experienței creștine, umplerea Duhului Sfânt este cel mai important
aspect al acestei învățături despre Lucrarea Duhului. Este esența
pură a unei adevărate spiritualități și cerința de bază pentru
creștere și maturizare spirituală.
Ce este umplerea cu Duhul Sfânt?
Conform versetului 18 din Efeseni 5 – este o poruncă.
Comparația dintre omul beat și omul plin de Duh, ne face să
înțelegem că umplerea cu Duhul Sfânt este o problemă de control.
Deci, umplerea cu Duhul Sfânt este direct proporțională cu cât din
viața noastră este predat controlului Duhului Sfânt. Noi suntem
Temple ale Duhului și El locuiește în noi conform cu 1 Corinteni
6:19. De aceea spuneam că este o poruncă pentru că noi suntem
cei care cedăm controlul sau îl ținem pentru noi sau cedăm doar
parțial. Pentru foarte mulți creștini casa inimii lor, unde locuiește
Duhul Sfânt, este deschisă doar parțial Duhului. Mai sunt tot felul
de debarale, domenii ale vieții care sunt mai greu de predat și unde
omul deține controlul.

„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.

Întâlnirea lunarã a surorilor din biserica noastrã va
avea loc luni, 4 mai 2015, ora 1800. Eşti invitatã special
la un timp în care sã ne zidim sufleteşte împreunã şi
sã ne încurajãm una pe cealaltã în umblarea noastrã
cu Domnul, dându-I voie sã ne schimbe din interior
spre exterior.

PREZENŢA
T
A
CONTEAZĂ

Tema acestei întâlniri: „Sãrbãtoarea noastrã cea de toate zilele”
Miercurea de la ora 1700, pastorul bisericii stã la dispoziţia oricui are
nevoie de consiliere spiritualã.

Cât de des are nevoie o persoană să fie umplută de Duhul Sfânt?
În același verset, la o traducere exactă a originalului, expresia fiți
plini este un prezent continuu și ar suna așa: fiți în mod continuu
plini de Duhul Sfânt! Avem și exemplu din Fapte 4:31 unde ucenicii
care au fost umpluți la Rusalii, se roagă și sunt umpluți din nou.

În perioada 4-14 mai pastorul Timotei Bulzan împreunã cu soţia ne vor
reprezenta la Conferinţa globalã a Bisericilor Holiness care va avea loc în
Hong Kong, ocazie cu care se va adresa participanţilor. Sã ne rugãm ca
Domnul sã le dea har, protecţie şi însoţirea Sa.

Care sunt condițiile pentru a fi umplut cu Duhul Sfânt?
Aici voi menționa pe scurt că acestea sunt:
• o dedicare inițială și continuă lui Dumnezeu.
• să nu-L întristăm pe Duhul Sfânt – Efeseni 4:30 sau altfel
spus: o viață de sfințenie.
• dependența continuă de El sau umblarea cu Dumnezeu!
Deci, Fiți plini de Duh, iar pentru mai multe detalii vă aștept
miercurea seara!

Eveniment special
Ieri, 2 mai a avut loc căsătoria lui:

Sãutiuþ Marcel Teodor cu Simuþ Florica Cornelia
Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

