Fii smerit!
Luni, 29 Octombrie

Duminicã, 4 Noiembrie

Citesc ºi studiez: 1 Timotei 4
Mulţumim pentru CUVÂNT, ora 18.

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Teodor Bulzan
Azi stăm la MASA DOMNULUI!

Marþi, 30 Octombrie
Citesc ºi studiez: 1 Timotei 5
Mulţumim pentru FAMILII şi BISERICĂ, ora 18.

Miercuri, 31 Octombrie
Citesc ºi studiez: 1 Timotei 6
Mulţumim pentru PROIECTE SOCIALE, ora 18.

Joi, 1 Noiembrie
Citesc ºi studiez: 2 Timotei 1
Mulţumim pentru TINERI şi COPII, ora 18.

Vineri, 2 Noiembrie
Citesc ºi studiez: 2 Timotei 2
Mulţumim pentru MISIUNE, ora 18.

Sâmbãtã, 3 Noiembrie
Citesc ºi studiez: 2 Timotei 3

Azi, 28 Octombrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete ºi Ionel Socaciu

Filipeni 2:3,4

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

Nu faceţi nimic din duh
de ceartă sau din slavă
deşartă; ci, în smerenie,
fiecare să privească pe
altul mai presus de el
însuşi.
Fiecare din voi să se
uite nu la foloasele lui,
ci şi la foloasele altora.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui/i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,
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apare sã ptãmânal

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

Sărbătoarea mulţumirii!
Sărbătoarea este un concept pe care Dumnezeu a dorit să ne
înve&e încă de la Crea&ie. Ce altceva vrea să ne înve&e prin
men&iunea pe care o face că a șaptea zi: S-a odihnit!? În fapt, cred
că Dumnezeu este într-o continua lucrare și o continuă sărbătoare,
în același timp. La El, Singurul, lucrarea și Sărbătoarea se
contopesc. Noi, însă, trebuie să învă&ăm să lucrăm și să sărbătorim.
În vechime evreii trebuiau să călătorească la Ierusalim de trei ori
pe an pentru a sărbători. În modul acesta, Dumnezeu vrea să
păstreze vie în mintea și trăirea lor ideea de Sărbătoare. În ceea ce
ne privește, ca oameni ai Noului Legământ, după cum ne spune și
Cuvântul în Epistola către evrei, noi suntem în Sărbătoare, în
același timp, însă, trebuie să învă&ăm să trăim în Sărbătoare.
Neprihănirea, pacea și bucuria sunt ingredientele Împără&iei lui
Dumnezeu care, pe de altă parte definesc ideea de Sărbătoare. În
special pacea și bucuria sunt specifice Sărbătorii.
În biserica noastră, Săptămâna mul&umirii a devenit, din ce în ce
mai mult, o perioadă, un timp, un eveniment dintre cele mai
importante și aceasta și pentru că vrem să scoatem în eviden&ă,
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continuare...

printre altele, ideea de Sărbătoare. Să învă&ăm să sărbătorim
Prezen&a și Lucrările Domnului în mijlocul nostru. Să învă&ăm să
dăruim cu bucurie, să fim împreună, bucurându-ne doar pentru
aceasta!
Ne așteptăm ca anul acesta, Săptămâna mul&umirii să fie mai
bogată, mai frumoasă, mai plină de mărturii personale, mai
înăl&ătoare ca oricând înainte. Aceasta depinde de fiecare dintre
noi și se va realiza în măsura în care fiecare vom veni, în primul
rând, dar nu oricum, ci cu bucurie, cu voioșie, cu dărnicie și cu mari
așteptări de la Domnul.
E doar o săptămână pe an! Oare merită Dumnezeu să pui
deoparte, pentru El, această săptămână? Răspunsul îl vor da
afirmativ doar cei care vor veni săptămâna aceasta, cu bucurie, la
biserică.
Ești așteptat!

Anun&uri

• TE INVITĂM SĂ TE IMPLICI în proiectul social O masă pe zi! DONEAZĂ 25
de lei şi dai de mâncare unei persoane în nevoi, timp de o săptămână.
Folosi/i plicul de colectă pentru aceste dona/ii. „Să dăm hrană celui
flămând”!

• În fiecare Miercuri, de la ora 17, pastorul bisericii stă la
dispozi/ia celor care au nevoie de consiliere și mărturisirea
păcatelor. Biblia spune: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curăească de
orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).
• Miercuri de la ora 17, se oferă consultan/ă juridică celor care au
nevoie. Iar de la ora 18 se organizează o întâlnire cu to/i cei care sunt
studen/i la drept sau lucrează în domeniu.

• Așteptăm încurajări, mărturii, experien/e a modului în care
Dumnezeu lucrează în via/a dvs. fie pe o foaie care să o pune/i în
coșule/ul de colectă, fie pe adresa de email: raspuns@betania.ro.

„Mulţumirea vine când înţelegem că ceea ce ne dă Dumnezeu, este
mai bun decât ceea ce ne dorim noi.”
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Vineri

Mulţumim pentru Cuvânt
Responsabil: Ionel Socaciu

Mulţumim pentru Familiile noastre şi
Familia bisericii
Responsabil: Florian Prodea

Mulţumim pentru Proiectele sociale
Responsabil: Florin Corde

Mulţumim pentru Lucrarea tinerilor şi a copiilor
Responsabil: Tibi Bulzan

Mulţumim pentru Implicarea în misiune şi
evanghelizare
Responsabil: Teodor Bulzan

În fiecare seară va sluji o clasă de Şcoală duminicală. De asemenea
grupele vor sluji şi la Standurile Mulţumirii:
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Pentru: O masă pe
zi, Misiune, Copii,
tineri, administrativ

Igienă
Stand

Pentru: proiectele
sociale ale bisericii

Alimente
Stand

La returnarea unei
Găle/i Albastre plină
cu alimente, oferim
cadou o carte.

Haine
Stand

Pentru persoane
nevoiașe din
Geoagiu, Hunedoara

