Lucreazã pentru Domnul,
având nãdejdea revenirii Lui!
Luni, 2 noiembrie

Duminică, 8 noiembrie

Citirea: Ieremia 27-29 şi Tit 3
Întâlnirea surorilor, de la ora 17.

Citirea: Ieremia 43-45 şi Evrei 5
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Florin Cutilea, Liviu Buzguţa,
Tiberiu Bulzan

Marţi, 3 noiembrie
Citirea: Ieremia 30-31 ºi Filimon
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 4 noiembrie
Citirea: Ieremia 32-33 ºi Evrei 1
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
şi Florian Prodea

Joi, 5 noiembrie
Citirea: Ieremia 34-36 ºi Evrei 2

Vineri, 6 noiembrie
Citirea: Ieremia 37-39 ºi Evrei 3
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 7 noiembrie
Citirea: Ieremia 40-42 ºi Evrei 4

Azi, 1 noiembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Timotei Bulzan

Tit 3:8

Versetul sãptãmânii:

Adevărat este cuvântul
acesta şi vreau să spui
apăsat aceste lucruri,
pentru ca cei ce au crezut
în Dumnezeu să caute să
fie cei dintâi în fapte
bune. Iată ce este bine şi
de folos pentru oameni!
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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

DARURI SPIRITUALE ªI
MULÞUMIREA!
Pentru că suntem în perioada
săptămânii de mulțumire în timp
ce
aprofundăm
învățătura
despre darurile spirituale m-am
gândit că este potrivit să
mulțumim Domnului pentru
darul sau darurile spirituale pe
care ni le-a dat fiecăruia dintre
noi. Am accentuat faptul că fiecăruia ni s-a dat cel puțin un dar
spiritual pentru că, așa cum am mai precizat, El a dat, întrebarea
este dacă noi am primit. Este ca și cu mântuirea – El o dă tuturor,
dar nu toți o primesc. Cheia primirii este credința, atât în ce
privește mântuirea cât și în ce privește darurile spirituale.
Deci, dacă ai primit din partea Domnului cel puțin un dar
spiritual, numește-l și mulțumește-i lui Dumnezeu pentru el.
Deasemeni, mulțumește lui Dumnezeu că El ți-a dat credința ca

EDITORIAL

să-l poți primi. Este harul lui Dumnezeu și bunătatea Lui arătată
față de tine.
Dacă nu ești conștient(ă) de vreun dar spiritual pe care să-l fi
primit, de un lucru poți fi sigur(ă), El are și dă fiecăruia, doar să-l
identificăm și să-l primim!
Și în acest număr aveți la dispoziție lista darurilor - lucrărilor și slujbelor
spirituale. Ar fi o mare pierdere să mai treacă o zi fără să-ți cunoști locul
– chemarea – darul spiritual. Fă ceva azi, nu amâna. Doamne ajută!

DARURI

LUCRĂRI

Cuvânt de înţelepciune
Cuvânt de cunoştinţă
Credinţa
Vindecări
Minuni
Prorocia
Deosebirea duhurilor
Limbile
Tălmăcirea limbilor

Prorocie
Credinţă
Slujire (cuvânt general
pentru dedicare)
Învăţare
Îmbărbătare (încurajare)
Dărnicie
Conducere
Milostenie

1 Corinteni 12
(Duhul Sfânt)

v.28 - Dumnezeu a rânduit
Apostoli
Prooroci
Învăţători
Darul minunilor
Darul vindecărilor
Darul ajutorării
Darul conducerii
Darul vorbirii în felurite limbi
Baza:
Înţelepciunea
Cunoştinţa

Romani 12
(Dumnezeu)

SLUJBE

Efeseni 4
(Domnul Isus)

Apostoli
Proroci
Evanghelişti
Păstori
Învăţători

Modalitatea:
DRAGOSTEA

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

continuare...

Anunţuri
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.

Pentru cã Pavel ne îndeamnã în 1 Timotei 2 sã facem, înainte de toate,
rugãciuni, cereri, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi oamenii, toate surorile
din bisericã sunteţi invitate luni, 2 noiembrie, ora 17:00, sã mulţumim
împreunã Domnului pentru toate surorile cu vârsta peste 70 de ani.
Vã aşteptãm cu drag sã continuãm sãrbãtoarea mulţumirii!
Sãptãmâna aceasta pastorul bisericii Teodor Bulzan împreunã cu soţia vor
vizita câteva biserici de români în Austria care aparţin pãrtãşiei bisericilor
Holiness din Romania, ocazie cu care vor fi ordinaţi slujitori în lucrare.
Tot în aceastã sãptãmânã, Timotei Bulzan va cãlãtori în Olanda la o
întâlnire cu lideri din bisericile Holiness din Europa.
Mulţumim Domnului pentru toate donaţiile strânse în aceastã
sãptãmânã. Donaţiile vor fi distribuite acolo unde au fost direcţionate
sau unde sunt nevoi de împlinit.
Domnul sã rãsplãteascã fiecãrui dãtãtor voios!

Eveniment special
Azi, 1 noiembrie are loc căsătoria lui:

Sorin Demian cu Ema Ghenþ
Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

