Lucreazã pentru Domnul,
având nãdejdea revenirii Lui!
Luni, 26 octombrie

Duminică, 1 noiembrie

Citirea: Ieremia 9-11 ºi 1 Timotei 6
Mulţumire pentru CUVÂNT, de la ora 18.

Citirea: Ieremia 24-26 şi Tit 2
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Sorin Tămaş,
Teodor Bulzan

Marţi, 27 octombrie
Citirea: Ieremia 12-14 ºi 2 Timotei 1
Mulţumire pentru FAMILIA BISERICII, de la ora 18.

Citirea: Ieremia 15-17 ºi 2 Timotei 2
Mulţumire pentru PROIECTE SOCIALE, de la ora 18.

Azi, 25 octombrie

Joi, 29 octombrie

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Florin Corde
şi predică Brian Williams

Vineri, 30 octombrie
Citirea: Ieremia 20-21 ºi 2 Timotei 4
Mulţumire pentru TINERI / COPII, de la ora 18.

Sâmbătă, 31 octombrie
Citirea: Ieremia 22-23 ºi Tit 1
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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 (III)

Miercuri, 28 octombrie

Citirea: Ieremia 18-19 ºi 2 Timotei 3
Mulţumire pentru MISIUNE, de la ora 18.

Anul XXIII
Nr. 43 / 25 octombrie 2015
apare săptămânal

2 Timotei 2:7
Versetul sãptãmânii:

Înţelege ce-ţi
spun; Domnul îţi
va da pricepere
în toate lucrurile.

Pe pagina următoare veți
vedea lista completă a darurilor
spirituale, lucrărilor, slujirilor și
slujbelor prezentate în cele trei
liste din Noul Testament.
Scopul este să avem o privire
de ansamblu asupra acestora și
să vedem care este interacțiunea
dintre daruri – slujbe – lucrări, dar, cel mai important motiv este ca,
având această oglindă în fața noastră, să ne întrebăm și să-I cerem
lui Dumnezeu în rugăciune să ne arate care este darul, respectiv
slujirea noastră a fiecăruia. Iar, pentru cei care știu aceasta, e bine
să ne punem întrebarea dacă în exercitarea darului spiritual
beneficiem și de înțelepciune, cunoștință, dar mai ales dacă
modalitatea de lucru este dragostea.
Doamne ajută-ne! Amin.

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

Eveniment special

Anunţuri
„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

DARURI

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.

Sãptãmâna mulţumirii
Suntem din nou chemaţi sã ne exprimãm
mulţumirea în cel mai practic mod posibil.
Standuri mulţumirii din aceastã sãptãmânã sunt
urmãtoarele:
HAINE - ÎNCÃLŢÃMINTE
MÂNCARE NEPERISABILÃ
JUCÃRII - RECHIZITE
FINANŢE
Şi în acest an vom folosi gãleţile albastre pentru donaţiile cãtre proiectul
O Masã pe Zi.
De asemenea, tot în aceastã sãptãmânã lansãm o strângere de fonduri
pentru a cumpãra scaune pentru copiii noştrii la Şcoala duminicalã. Astfel
toate donaţiile pentru Şcoala duminicalã vor fi direcţionate în aceastã
direcţie.
Haideţi sã avem o inimã generoasã şi cu aceastã ocazie!

Azi, 25 octombrie are loc căsătoria lui:

Emil Penyacsek cu Bianca Bot
Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

Nu uitãm provocarea de a acoperi nevoia de combustibil pentru încãlzire
în perioada iernii. În acest an ne propunem sã cumpãrãm o cantitate mai
mare de motorinã, faţã de anul trecut, cu speranţa cã vom acoperi
necesarul unei ierni confortabile.

