Lucreazã pentru Domnul,
având nãdejdea revenirii Lui!
Luni, 12 octombrie

Duminică, 18 octombrie

Citirea: Isaia 39-40 ºi Coloseni 4
Întâlnirea bărbaţilor, de la ora 18

Citirea: Isaia 53-55 ºi 2 Tesaloniceni 1
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Florin Cutilea, Liviu Buzguţa,
Ionel Socaciu

Marţi, 13 octombrie
Citirea: Isaia 41-42 ºi 1 Tesaloniceni 1
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Joi, 15 octombrie
Citirea: Isaia 45-46 ºi 1 Tesaloniceni 3

Vineri, 16 octombrie
Citirea: Isaia 47-49 ºi 1 Tesaloniceni 4
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 17 octombrie
Citirea: Isaia 50-52 ºi 1 Tesaloniceni 5
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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 (I)

Miercuri, 14 octombrie
Citirea: Isaia 43-44 ºi 1 Tesaloniceni 2
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
şi Florian Prodea

Anul XXIII
Nr. 41 / 11 octombrie 2015
apare săptămânal

Azi, 11 octombrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Timotei Bulzan

1 Tesaloniceni 5:9

Versetul sãptãmânii:

Fiindcă Dumnezeu
nu ne-a rânduit la
mânie, ci ca să
căpătăm mântuirea,
prin Domnul nostru
Isus Hristos.

După cum știm deja, de săptămâna
trecută am adus studiul despre Duhul
Sfânt și lucrarea Lui, la întâlnirile de
duminica. Aceasta pentru a putea
beneficia cât mai mulți. Nu pot să nu-mi
amintesc ceea ce am citit astăzi în
Epistola către coloseni, capitolul 1 unde
Pavel spune care este osteneala lui,
anume, pentru a înfățișa pe orice om
desăvârșit în Cristos. Departe de mine
gândul de a mă compara cu el, dar așa cum am citit și în Efeseni,
El a dat pe unii slujitori pentru desăvârșirea sfinților, cred că
aceasta este chemarea mea din partea lui Dumnezeu.
Deci, revenind la daruri, voi trece în revistă câteva idei exprimate
în duminica anterioară atât pentru o necesară repetare, cât și
pentru asigurarea continuității.

EDITORIAL

continuare...

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

Darurile spirituale sunt echipări, abilități, manifestări pe care
Duhul Sfânt le dă bisericii Sale, respectiv celor care o compun,
pentru ca aceștia să poată îndeplini chemarea și lucrarea la care
sunt chemați, respectiv pentru a-și putea împlini scopul vieții.
Lucrarea lui Dumnezeu se face cu echiparea pe care El o pune la
dispoziție. În tabloul general al rolului și lucrării Duhului Sfânt,
darurile Duhului sunt date creștinilor – copii ai lui Dumnezeu care
au experimentat nașterea din nou, în care locuiește Duhul Sfânt și
Domnul Isus este la conducere, ca urmare acesta rodește roada
Duhului, un asemenea om va fi echipat cu daruri în funcție de
chemarea pe care a primit-o din partea Domnului. Deci, am putea
spune, într-un fel că darurile urmează rodirea. Domnul Isus chiar
spunea, apropo de deosebirea lucrătorilor falși de ceilalți: după
roadă îi veți cunoaște. Iar unul din criteriile care ne arată
autenticitatea darurilor este dacă folosirea acestora aduce slavă lui
Dumnezeu. Orice lucrare spirituală autentică și orice slujitor
autentic va urmări în final și va dori ca Dumnezeu să fie glorificat
prin lucrarea lui, iar aceasta nu doar verbal, vorbe spun toți, ci
efectiv acela să fie adevărul.
Care-ți este darul spiritual, abilitatea cu care El te-a înzestrat
pentru a-ți împlini scopul vieții? Tuturor li s-a dat, dacă nu toți au
primit, aceasta este alegerea și responsabilitatea noastră. Și
mântuire există pentru toți, dar o au cei care o primesc, cam așa
e și cu darurile.
Pe săptămâna viitoare!

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.

Luni, 12 octombrie 2015, ora 1800, toþi bãrbaţii din bisericã sunt invitaţi la o
întâlnire de pãrtãşie şi Cuvânt. Trãim vremurile în care este nevoie, mai
mult ca oricând, de implicarea bãrbatului în rolul şi rostul lui în creaţia lui
Dumnezeu. Haideţi sã ne încurajãm unii pe alţii în acest sens.
Miercurea pastorul bisericii stã la dispoziţia oricui are nevoie de consiliere
spiritualã.
Pentru o bunã organizare a programului After School rugãm pãrinţii
interesaţi sã-şi înscrie copiii la Ghiurãu Lavinia (tel. 0758015045).
Materiile pentru care puteţi opta sunt:
Românã, Matematicã, Englezã şi Chmie.
O familie tânãrã din biserica noastrã cautã un apartament de vânzare,
casã sau loc de casã. Numãrul de contact: 0749 096 606

Oportunitate de creºtere spiritualã
INSTE are două caracteristici de bază:
1. Oferă instruire în cadrul bisericii.
2. Învăţarea se face prin intermediul relaţiilor
Scopul este să te ajute să dezvolţi atitudinile, deprinderile, valorile,
obiceiurile şi cunoştinţele care trebuie să-l caracterizeze pe orice
ucenic al lui Cristos.
În cadrul primului nivel se vor discuta următoarele subiecte:
• Formarea spirituală
• Rugăciunea şi Postul
• Studiul biblic
• Relaţiile interpersonale în biserică
• Darurile spirituale
• Mărturia personală
• Cunoştinţe biblice şi doctrinare
Pentru înscrieri consulta+i fișele de înscrieri puse la dispozi+ie.

