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Fii un martor al Lui!
Luni, 16 februarie

Duminică, 22 februarie

Citirea: Levitic 19-20 ºi Matei 27:51-66

Citirea: Numeri 3-4 ºi Marcu 3:20-35
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Sorin Tămaş
şi Tiberiu Bulzan

Marţi, 17 februarie
Citirea: Levitic 21-22 ºi Matei 28
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 18 februarie
Citirea: Levitic 23-24 ºi Marcu 1:1-22
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan, Ionel Socaciu
şi studiu cu pastorul bisericii

Joi, 19 februarie
Citirea: Levitic 25 ºi Marcu 1:23-45

Vineri, 20 februarie
Citirea: Levitic 26-27 ºi Marcu 2
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 21 februarie
Citirea: Numeri 1-2 ºi Marcu 3:1-19

Azi, 15 februarie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Eugen Tămaş

Marcu 2:13
Versetul sãptãmânii:

Isus a ieşit iarăşi
la mare. Toată
mulţimea venea
la El; şi El învăţa
pe toţi.
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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

PERSONALITATEA
DUHULUI SFÂNT!
Duhul Sfânt este o Persoană. Aceasta este afirmația cu care am
început studiile despre Duhul Sfânt. Poate că avem impresia că e
o afirmație banală în sensul că este agreată de toți creștinii.
Adevărul este că Persoana Duhului Sfânt este cea mai puțin
înțeleasă din Trinitate. E mare diferență între a afirma teoretic
personalitatea Duhului Sfânt
și a-L cunoaște pe Duhul
Sfânt ca Persoană, a
comunica cu El, a dezvolta
o relație cu El. Riscul mare e
să-L reducem la o influență,
o energie, o manifestare sau
altceva de genul acesta.
Ucenicii, când așteptau în Ierusalim venirea Duhului Sfânt, ei
așteptau o Persoană, așteptau pe Cineva care să-I ia locul lui Isus.

EDITORIAL

Anunţuri

Așa s-a și întâmplat pentru că așa era și promisiunea. Diferența era
că, acum, Persoana era în ei, ei deveniseră temple ale Duhului
Sfânt, respectiv noi împreună cu toți cei care, de atunci până astăzi
trăiesc în această credință și se lasă călăuziți de El.
Locuirea lui Dumnezeu în om prin Prezența Duhului Sfânt este
ceea ce face diferența în viața noastră. Această Prezență a
Persoanei Duhului Sfânt lucrează în noi sfințire, rodire și ne face
martori, adică lucrători împreună cu El, lucrători ai Evangheliei, ai
Împărăției, fiecare la locul lui, în funcție de darul și chemarea pe
care El, în autoritatea lui le dă fiecăruia. Acestea sunt lucrurile
esențiale și importante care fac diferența, pe care trebuie să le
avem în viața noastră în primul rând. Toate celelalte legate de
diferitele experiențe și manifestări, sunt absolut secundare atât ca
esență și importanță cât și pentru că vin ca urmare a realităților
despre care am vorbit. Orice inversare de priorități sau de accent
nu este altceva decât o neînțelegere și o necunoaștere a Persoanei
Duhului Sfânt!
Scopul întâlnirilor de studiu de miercurea este să-L cunoaștem
mai mult pe Duhul Sfânt și să ne îndrăgostim mai mult de El. Eu de
aceasta am nevoie și la aceasta vă chem!
CITATE

O reputaţie nu înseamnă nimic altceva decât părerea
celorlalţi. Iar lumea greşeşte destul de des.

Nu trebuie să dăm crezare la tot ce spun oamenii, dar
nici să credem că ei vorbesc absolut fără de vreun temei.

Ideile sunt ca diamantele: îţi cer mai mult timp să le
găseşti decât sî le şlefuieşti.

Să-l ajuţi pe cel care-ţi cere sprijin este o datorie; să faci
acelaşi lucru pentru cel care-ţi refuză ajutorul este o artă.

Construieşte o prietenie cu Isus în istoria vieţii tale.

„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.

Miercurea de la ora 1700, pastorul bisericii stã la dispoziţia oricui are
nevoie de consiliere spiritualã. Este şi un timp dedicat mãrturisirii
pãcatelor înţelegând porunca biblicã şi importanţa acesteia în viaţa
credinciosului.

E ste disponibil F orm ularul 2 3 0 pe ntru a d o n a 2 % cãtre
C e n tru l C re ş tin B e ta n ia din im pozitul pe venit deja plãtit statului.
H aideţi ca şi în acest fel sã sprijinim proie cte le bise ricii.
F orm ularul ne ce sar îl pute ţi gãsi la intrare .

Oportunitati
,
1. Firmă, caută lucrător comercial (care să nu mai fi fost angajat
anterior) în domeniu piese auto.

2. Firmă, caută grafician şi modelator 3D cunoscător al programelor
Photoshop şi 3D Max (nivel mediu).
Cei interesaţi să se adreseze secretariatului bisericii.

