Le urăm “La mulţi ani!” şi
multe binecuvântări celor ce
vor fi sărbătoriţi în luna Mai

De ce s-a întors Domnul Isus în cer?
B

01, Ma – Adrian Mangeac
07, Lu – Ioana Frâncu
09, Mi – Floare Patru
10, Jo – Andrei Tiganila
11, Vi – Rahela Sandu
13, Du – Dani Răgălie
16, Mi – Cosmin Mihalcea
18, Vi – Mirela Mangeac
18, Vi – Lili Dăncăescu

Dupa înviere Domnul Isus s-a arătat
ucenicilor în mai multe rânduri vorbind cu ei
şi lămurindu-le unele lucruri/neclarităţi. Pe
când se afla cu ei, El s-a ridicat spre cer întrun mod supranatural (Faptele Apostolilor
1:3-12)
De ce s-a dus, totuşi, înapoi în cer?

Să ne pregătească un loc (Ioan 14:1-3)

Duhul Sfânt este Dumnezeu

El este omniprezent (Psalm 139:7-8)
El este este omniscient (1 Cor. 2:10)
Are putere şi dragoste (Romani
15:13)
El cercetează şi
Corinteni 2:10-11)

convinge

Biserica Penticostală
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Locuieşte în fiecare credincios (1
Corinteni 3:16)
Poate fi întristat (Efeseni 4:30),
minţit (F.A. 5:1), stins (1 Tesaloniceni
5:19)

Frumuseţea cerului şi a ceea ce este acolo
este greu de descris în cuvinte. Dacă pe
pământ oamenii pot face lucruri extrem de
frumoase, îţi poţi imagina este poate fi sus?

Să trimită Duhul Sfânt (Ioan 16:7-14)
După înălţarea Lui, la câteva zile, Duhul Sfânt
a venit. El locuieşte acum în omul credincios,
care este templul Lui (1 Corinteni 3:16).

Să poată fi mijlocitor (1 Tim. 2:5; Evrei 8:6)
Domnul Isus, în cer, este mjlocitorul pentru
noi oamenii. Nici un om nu poate face lucrul
acesta. El a plătit preţul pentru a ne
răscumpăra din robia păcatului.
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”Sunt felurile daruri, dar este acelaşi
Duh. Sunt felurile slujbe, dar este
acelaşi Domn. Sunt felurile lucrări,
dar este acelaşi Dumnezeu care
lucrează totul în toţi” (1 Corinteni 12:4-6)
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Timp închinare
Duminică: 9:00-12:00, 18:00-20:00
Marţi: rugăciune începând cu ora 18:00
Joi: 18:00-20:00
Vineri: timp de părtăşie în familii
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Evenimente

8

9, Mi: Întâlnirea surorilor

www.betania-bucuresti.ro

III.

Darurile Duhului Sfânt
Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 12:1-11,
ne învaţă despre darurile Duhului Sfânt
următoarele:
I.

Darurile Duhului sunt diferite

”Sunt felurite daruri, dar este acelaşi
Duh” (v. 4)
Biserica este comparată de Pavel cu un
trup. Aşa cum trupul are mai multe
mădulare şi fiecare are o anumită
funcţionalitate, la fel, fiecărui membru
din Trupul lui Hristos i se dă un anumit
dar, o anumită funcţionalitate. Aceste
daruri nu sunt înzestrări naturale, ci sunt
abilităţi pe care Duhul le dă. Sursa lor
este Duhul Sfânt.
II.

Darurile Duhului
fiecăruia

sunt

date

”...şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului...”
(v. 7)
Fiecare credincios este o parte dintr-un
întreg. Fiecare parte este folositoare
întregului prin ceea ce dă, prin ceea ce
face ea. Dumnezeu ne dă şi puterea de a
sluji cu darurile primite: ”...Dacă slujeşte
cineva să slujească după puterea pe care
i-o dă Dumnezeu” (1 Petru 4:9-11).
Fii atent la modul cum Duhul vrea să
te folosească.

Darurile Duhului sunt date spre
folosul altora

”şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre
folosul altora” (v. 7)
Scopul pe care-l are Duhul Sfânt atunci când
dă un dar cuiva este ca Biserica să fie întărită
în urma folosirii lui. Unitatea şi zidirea
Bisericii, precum şi maturizarea ei sunt
scopuri pe care le doreşte Dumnezeu
(Efeseni 4:12-13).
Fii atent şi lasă în urma slujirii tale
zidirea trupului lui Hristos.

IV.

Darurile Duhului sunt date după
cum doreşte El

“Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi
Duh, care dă fiecăruia în parte după cum
voieşte” (v. 11)
Darurile nu sunt sub stăpânirea noastră să le
putem folosi când vrem şi unde vrem. O
persoana poate să folosească un anumit dar
dat de Duhul, dar nu-l poate stăpâni după
bunul plac.
Duhul le poate da în funcţie de nevoia care
există la un moment dat în biserică. Duhul
Sfânt este Dumnezeu, El ştie cel mai bine
când şi cum să folosească un anumit dar prin
tine.

Aprinde, Doamne, focul sfânt
Aprinde, Doamne, focul sfânt
pe-altarul vieţii mele
Primeşte arderea de tot întinsă pe nuiele.
În inima şi-n dorul meu,
şi-n toată-a mea fiinţă,
Vreau Duhul Tău să-L simt mereu
că-şi face locuinţă.
Nu sunt decât un vreasc uscat
când nu Te am pe Tine,
Aprinde, Doamne, focul sfânt,
şi pune viaţă-n mine,
Un far luminător să fiu, şi-n mâna Ta, făclie,
Aprinde, Doamne, viaţa mea,
ca rugul în pustie.
Prea mult pământ am adunat
în sacii de pierzare
Că nu mai pot s-adun nici har,
nici binecuvântare.
Isuse, arde-n mine tot ce-i zgură şi mândrie,
Şi să rămână dragostea şi sfânta-Ţi bucurie.
Am tot zidit dar fără rost,
nimic nu stă-n picioare,
Căci am zidit cu trestie şi fân fără valoare.
Să ardă-n mine tot ce nu-s comori adevărate,
Şi să rămână aurul nădejdilor curate.
Pe-un vârf de munte, pe Carmel,
aştept şi azi trezirea,
Văpăi şi mistuiri cereşti să ardă putrezirea;
Şi să se vadă-n mine-un foc
al dragostei divine,
Că-am fost cu Tine răstignit,
şi că trăiesc prin Tine.
Valentin Popovici

