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Mulþumeºte Domnului!
Luni, 6 noiembrie

Duminică, 12 Noiembrie

Citirea: Ieremia 40-42, Psalmul 129
Întâlnirea surorilor, de la ora 18

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan

Marţi, 7 noiembrie
Citirea: Ieremia 43-45, Proverbe 27:4-7
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Daniel Filip,
Ionel Socaciu

Miercuri, 8 noiembrie
Citirea: Ieremia 46-48, Psalmul 130
Întâlnire de evanghelizare şi învăţătură
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Azi, 5 noiembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian, Vio Derecichei
ºi predică Adi Soporan
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

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

MULŢUMIREA
CONTINUĂ!

Joi, 9 noiembrie
Citirea: Ieremia 49-52, Proverbe 27:8-10

Vineri, 10 noiembrie
Citirea: Apocalipsa 1-4, Psalmul 131
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18:45

Sâmbătă, 11 noiembrie
Citirea: Apocalipsa 5-7, Proverbe 27:11-13

Proverbe 27:8

Versetul sãptãmânii:

Ca pasărea plecată
din cuibul ei, aşa
este omul plecat
din locul său.

Săptămâna mulțumirii s-a încheiat, mulțumirea continuă! Așa
cum continuă și nemulțumirea, de fapt. Nu trebuie să încercăm a
părea altfel de cum suntem. Fiecare are momente de nemulțumire.
Foarte important este cum administrăm momentele noastre de
nemulțumire care pot fi acompaniate de îndoială, frustrare, uneori
frică, pericolul fiind ca o asemenea stare să degenereze.

EDITORIAL

continuare...

Mai e ceva, după cum spuneam și în articolul pentru tineri, o
anumită doză de nemulțumire și un anumit fel de nemulțumire este
benefic. Că, dacă, de exemplu, nu suntem mulțumiți de noi înșine,
de relația noastră cu Dumnezeu, de stadiul maturității noastre
spirituale etc. aceasta ar presupune că luăm anumite decizii în
vederea schimbării și redresării situației.
Trebuie să înțelegem, totuși, că starea noastră normală de
funcționare este starea de mulțumire. Așa suntem noi construiți
încât să putem funcționa la capacitate în condițiile în care, așa cum
spune Pavel, am învățat să fiu mulțumitor în toate lucrurile. Adică,
situații și împrejurări care ar provoca nemulțumire la alții, cum sunt
lipsurile de orice fel, Pavel spune că și în asemenea situații să fim
mulțumitori. Ajungem la concluzia că mulțumirea nu e o activitate,
nu e ceva ce facem, ci este ceva ce suntem.
Nemulțumiți avem voie să fim doar în ceea ce ne privește, dar
nici acolo să nu stăm prea mult, ci să ieșim repede și din acea
stare. Pentru că noi funcționăm bine, normal și la randament
maxim numai într-o stare de mulțumire. Doamne ajută!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

Anunţuri

Îi mulţumesc Domnului pentru tatăl spiritual pe care mi l-a dat pe
pământ.
Îi mulţumesc Domnului pentru cei din healing (n. Healing Room) pentru
fiecare persoană care vine la slujire şi pleacă eliberaţi.
MULŢUMESC DOAMNE! Pentru familia din care am venit, pentru
familia pe care mi-ai dat-o şi pentru Betania.
Eu îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că e mereu cu mine şi îl simt
cu mine.
Mulţumesc pentru sănătate şi pentru purtare de grijă. Mulţumesc
pentru oportunitatea de a sluji.
Eu îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru părinţi, pentru şcoală şi pentru
sănătate.
Mulţumesc pentru sănătate, pentru familia mea, pentru copilul meu
şi pentru slijirea din Betania.
Mulţumesc pentru că şi anul acesta ai fost şi eşti Dumnezeul care îmi
poartă de grijă. Aleluia!

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 6 Noiembrie de la ora 18 va avea loc Întâlnirea
surorilor din bisericã. Toate sunteţi invitate la un timp de
pãrtãşie în Cuvânt şi dezvoltare de relaţii.

Mulţumiri…

PREZENŢA

Continuã slujirea în camera de vindecare interioarã (healing room).
Toţi cei care au nevoie de restaurare interioarã, rugãciune profeticã şi
slujire practicã pot lua legãtura cu Felicia Silaghi.
Cei care v-aţi hotãrât sã faceţi botezul în apã nu mai amânaţi! Începem o
perioadã de pregãtire/ucenicizare şi pentru aceasta vã rugãm sã luaţi
legãtura cu fr. Ionel Socaciu. Nu amâna sã spui tuturor prin mãrturia
botezului faptul cã Isus Cristos ţi-a schimbat viaţa.

TA
CONTEAZĂ

S MS cu motivul dvs. de rugãciune :

07 7 0 92 1 61 8

