Voi cãuta plinãtatea Duhului Sfânt,
împreunã cu întreaga bisericã!
Luni, 9 iunie

Duminică, 15 iunie

Citirea: Exod 37–40

Citirea: Efeseni 1-3
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Gavril Bulzan
şi Tiberiu Bulzan

Sărbătoarea
rUSaLIILor contInUă
de La ora 10.

Marţi, 10 iunie
Citirea: 1 Împăraţi 5–9
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 11 iunie
Citirea: Psalmii 69–71
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
şi Ionel Socaciu

Joi, 12 iunie
Citirea: Proverbe 4

Vineri, 13 iunie
Citirea: Ezechiel 1-6
Întâlnirea tinerilor de la ora 18.

Sâmbătă, 14 iunie
Citirea: Luca 11–12

Azi, 8 iunie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian, Eugen Tămaş
şi predică Murray Dixon

Proverbe 4:25

Versetul sãptãmânii:

Ochii tăi să
privească drept,
şi pleoapele tale
să caute drept
înaintea ta.
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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

TRANSFORMAŢI DE PUTEREA
DUHULUI SFÂNT
„Şi iată că voi trimete peste voi făgăduinţa Tatălui Meu;
dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere
de sus.” –Luca 24:49
Am fost chemați să ne verificăm relația noastră cu Duhul Sfânt. Și
trebuie s-o facem. Dacă nu noi, atunci cine
s-o facă, dacă nu acum, când. Suntem
ușor predispuși să amânăm luarea unor
decizii, mai ales a celor importante. Dacă
nu ne poate face să fim împotrivă, diavolul
face tot ce poate ca să ne determine să
amânăm.
Sărbătorim Rusaliile – Sărbătoarea
Cincizecimii, a Coborârii Duhului Sfânt
peste ucenici – peste biserica Sa. Cine e
Duhul Sfânt? Ce rol joacă El în viața ta?
Care este relația ta cu El? Cum vorbim cu
El? Dacă suntem de acord că Duhul Sfânt
este o Persoană, și așa este, atunci toate
întrebările de mai sus sunt pertinente.

EDITORIAL

continuare...

Noi suntem temple ale Duhului Sfânt, El locuiește în noi. Nu mai e ca
în vechime când Duhul se cobora temporar peste anumiți oameni pentru
îndeplinirea unor misiuni, El chiar locuiește în noi. Această locuire, însă,
nu este una statică! El lucrează în noi și prin noi. Nimeni nu poate
pretinde că-L are pe Duhul Sfânt așa cum ai deține ceva, chiar o
comoară să fie. Da, El locuiește în noi, iar această locuire este sau una
dinamică, transformatoare, sau nu este deloc!
Duhul Sfânt a venit să lucreze la transformarea noastră după chipul lui
Cristos, pe de o parte, dar și pentru abilitarea noastră în a fi martori, în a
face lucrarea la care ne-a chemat și pentru care ne-a dat daruri.
Duhul Sfânt îl mărturisește pe Isus. Duhul Sfânt este cea mai
puternică forță pe pământ astăzi – nimic și nimeni nu poate sta împotriva
acestei Persoane care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
Vine în curând vremea când lucrarea Lui se va încheia și Biserica va fi
prezentată Mirelui.
Până atunci, însă, Duhul Sfânt este la lucru, El este în noi, putem
conta pe această realitate, ne putem exprima ca atare, dar mai ales,
putem trăi ca atare.
El mântuiește, salvează, eliberează, vindecă, călăuzește, sfătuiește,
mângâie, ne ia apărarea, este de partea noastră,… El – Duhul Sfânt!
Slavă Lui! Amin.

Anunţuri

„S ã dãm hranã
ce lui flãm ând“!

În perioada 11-20 iunie se organizeazã un turneu de vizitare a Israelului.
Acest turneu se doreşte a fi unul deosebit, iar componenţa grupului
sã fie, pe cât posibil, fraţi şi surori din bisericã şi cunoscuţi.
Pentru detalii şi înscriere vã rog sã luaþi legãtura cu fr. Derecichei Aron.
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.

Dumnezeu la lucru…

Aceasta este mărturia mea, cum Dumnezeu
m-a vindecat de Scleroza Multiplă – de Adriana Flutur

Poate mărturia mea va ajuta pe cineva care are o boală şi nu ştie cum să se
rela-ioneze la ea. Greșeala mea a fost că nu m-am rela-ionat corect la boală
și m-am lăsat min-ită de diavolul, crezând ca „este voia lui Dumnezeu”. Am
crezut că dacă sunt bolnavă, atunci Dumnezeu are un plan ascuns cu asta,
El știe de asta și a îngăduit boala în via-a mea. M-am făcut repede comodă
cu diagnosticul meu, îmi făceam planuri de viitor, toate în jurul noului meu
diagnostic și m-am făcut cât mai comfortabilă cu această boală. În final,
doar ce era aşa grav? Îmi amor-eau mâinile sau picioarele din când în când,
era ok, nu-i aşa mare lucru… mă gândeam eu… e chiar ușor. Deși prognoza
teoretică a bolii nu era ușoară, pentru mine era foarte uşor.

Însă când am devenit eu cea mai comodă și liniștită, atunci am văzut
adevărata fa-ă a bolii și m-am speriat așa de tare, că m-am trezit repede la
realitate, ca dintr-un somn. Am ajuns să fiu internată în spital, nefiind
capabilă să umblu pe picioare, să văd, să mănânc… am ajuns ca o „legumă”
al cărei viitor era scaunul pe rotile. Boala și-a arătat adevărata fa-ă și m-am
îngrozit, nu mă gândisem că via-a mea se va termina așa de repede, așa de
subit. Atunci a fost ca și cum cineva mi-ar fi luat o năframă de pe fa-ă și am
văzut ce urâtă e boala. Acolo, în spital, am început să caut pe internet, să
văd dacă găsesc oameni care au fost vindeca-i de acestă boală (nu ştiu de
ce, dar întotdeauna am crezut că Dumnezeu nu vindecă anumite boli, le
primești și le duci în spate toată via-a, iar una din aceste boli era și scleroza;
nu știu de ce am crezut asta atunci, acum știu că era o altă înșelăciune și
minciună a diavolului). Tot uitându-mă pe internet, am găsit mărturii de
oameni vindeca-i, și am început să plâng şi să mă rog ca Dumnezeu să
intervină și să mă scape din acest iad.
Am început să văd boala cu al-i ochi, am început să în-eleg că Dumnezeu
nu mi-a dat acestă boală. El nu vrea ca eu să fiu bolnavă. El vrea și poate să
mă vindece.

Am început să mă rog pentru vindecare și să îmi doresc acestă vindecare din
toată inima. Nu mai suportam acestă boală și m-am dezgustat de toate
minciunile pe care diavolul mi le spusese. Dintr-o dată nu am mai fost
confortabilă cu boala, dimpotrivă, devenise un coșmar. Ce mă mira este faptul:
cum am putut să mă las min-ită și amăgită de diavolul? (Va continua…)

