Lucreazã pentru Domnul,
având nãdejdea revenirii Lui!
Luni, 19 octombrie

Duminică, 25 octombrie

Citirea: Isaia 56-58 ºi 2 Tesaloniceni 2

Citirea: Ieremia 6-8 ºi 1 Timotei 5
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Gavril Bulzan,
Teodor Bulzan

Marţi, 20 octombrie
Citirea: Isaia 59-61 ºi 2 Tesaloniceni 3
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Joi, 22 octombrie
Citirea: Isaia 65-66 ºi 1 Timotei 2

Vineri, 23 octombrie
Citirea: Ieremia 1-2 ºi 1 Timotei 3
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 24 octombrie
Citirea: Ieremia 3-5 ºi 1 Timotei 4
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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 (II)

Miercuri, 21 octombrie
Citirea: Isaia 62-64 ºi 1 Timotei 1
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Puiu Popovici, Tătar Florian
şi Florin Corde
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apare săptămânal

Azi, 18 octombrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea şi Florian Prodea

2 Tesaloniceni 2:8
Versetul sãptãmânii:

Şi atunci se va arăta
acel nelegiuit pe care
Domnul Isus îl va
nimici cu suflarea gurii
Sale şi-l va prăpădi cu
arătarea venirii Sale.

Datorită faptului că studiul nostru
pe tema Duhului Sfânt din anul
acesta a pornit de la provocarea
făcută tuturor bisericilor penticostale
de către conducerea bisericii
Holiness, rândurile care urmează
sunt după un material publicat de
pastorul Beacham în revista
Experience editată de Lee Grady.
Din perspectiva folosirii darurilor spirituale, orice biserică
penticostală este și trebuie să fie o biserică carismatică. Referitor
la lista darurilor spirituale, el le prezintă tot în trei capitole mari,
aceasta pentru a ne facilita înțelegerea lor mai bună, respectiv:
daruri de echipare (Efeseni 4:11), daruri de lucrare (Romani 12:3-8)
și manifestări supranaturale (1 Cor. 12:8-10).
Câteva chestiuni călăuzitoare acum:

EDITORIAL

Anunţuri

• Cine are și folosește darurile spirituale nu devine un creștin
superior! (personal cred că această precizare este binevenită
și ar trebui s-o audă toți slujitorii Evangheliei.)
• Darurile sunt date spre zidirea unii pe alții.
• Când lucrăm sub ungerea darurilor spirituale, slujim în puterea
Duhului Sfânt, chiar și atunci când slujim cu abilitățile.
• Darurile spirituale nu sunt date să ne definească pe noi. Noi
suntem născuți din nou, sfințiți, urmași ai lui Cristos.
Identitatea noastră vine din faptul că suntem fii și fiice ale
Dumnezeului cel viu. Ele nu sunt date să ne ridice pe noi, ci
să-L înalțe pe Singurul Nume și puterea Domnului Isus mai
presus de orice.
• Dragostea este calea mai bună. Darurile spirituale sunt despre
plinătatea lucrării Duhului Sfânt în biserică dar totul începe și
trebuie să continue cu dragostea.
Amin!

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.

„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.

În aceastã sãptãmânã va avea loc, la Şuncuiuş, întâlnirea pãstorilor şi
lucrãtorilor din pãrtãşia bisericilor Holiness din ţarã. Sã ne rugãm pentru
o împrospãtare şi o revigorare în lucrarea fiecãruia.
Tot în aceastã sãptãmânã vom fi vizitaţi de Ronnie Turner şi pastorul sãu
Brian, care vor participa, de asemenea, la întâlnirea pãstorilor.
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 chimie.
O familie tânãrã din biserica noastrã cautã un apartament de vânzare,
casã sau loc de casã. Numãrul de contact: 0749 096 606

Oportunitate de slujire

În contextul darurilor spirituale despre care vorbim în această perioadă
vă prezentăm o oportunitate pentru cei care recunosc că au daruri din
partea lui Dumnezeu de a fi învăţători pentru lucrarea cu copiii.
Este o oportunitate extraordinară de a investi în generaţia următoare, dar
este şi o dovadă de ascultare de Dumnezeu să laşi o moştenire spirituală
generaţiei care vine după tine. Este loc pentru implicare în acest domeniu
atât pentru tineri, care o şi fac deja, cât şi pentru cei trecuţi de 25 de ani.
Cei interesaţi luaţi legătura cu Alexandra Strete.

