Slujeºte -L pe Domnul,
smerit ºi plin de pasiune!
Luni, 20 iulie

Duminică, 26 iulie

Citirea: Psalmi 26—28 ºi Fapte 22

Citirea: Psalmi 40—42 ºi Fapte 27:1-26
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian, Sorin Tămaş,
Tiberiu Bulzan şi invitat Lin Berry

Marţi, 21 iulie
Citirea: Psalmi 29—30 ºi Fapte 23:1-15
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 22 iulie
Citirea: Psalmi 31—32 ºi Fapte 23:16-35
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi, Florian
Prodea şi studiu cu Timotei Bulzan

Joi, 23 iulie
Citirea: Psalmi 33—34 ºi Fapte 24

Vineri, 24 iulie
Citirea: Psalmi 35—36 ºi Fapte 25

Sâmbătă, 25 iulie
Citirea: Psalmi 37—39 ºi Fapte 26

Azi, 19 iulie
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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 Tiberiu Bulzan

MENTALITATEA ABUNDENŢEI
VS. MENTALITATEA SĂRĂCIEI

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Ionel Socaciu şi invitaţi

Psalmi 28:2

Versetul sãptãmânii:

Ascultă glasul
rugăciunilor mele,
când strig către
Tine şi când îmi
ridic mâinile spre
locaşul Tău cel
sfânt.

De multe ori, oamenii
consideră că pentru a-și
rezolva problemele sau
pentru a ajunge undeva
trebuie întotdeauna să fie
într-o competiție. Unii
înțeleg că pentru a ajunge
sus trebuie să fii tot timpul
în conflict cu cineva, și
desigur să ieși din acel
conflict câștigător.
Mulți vor să fie mereu în față, întotdeauna nerăbdători să-și
obțină „felia de tort”, întotdeauna gata să-și protejeze „ograda”
indiferent de consecințe. Un astfel de mod egoist de a acționa este
determinat de convingerea că resursele sunt limitate. Trăind așa, ai
o mentalitate a sărăciei.

continuare...

Oamenii cu această mentalitate văd totul în termeni
„câștig/pierdere”. „Nu există decât atât, dacă ajunge la altcineva,
înseamnă că eu voi avea mai puțin”.
De obicei acestor oameni le este foarte greu să fie bucuroși de
succesele altora, mai ales dacă sunt din vecinătate, pentru
că într-un fel sau altul simt că li se ia lor ceva.
Dacă vezi viața în felul acesta, ai tendința să gândești în termeni
de adversitate sau de competiție pentru că atâta timp cât celălalt
va câștiga eu voi pierde.
De cealaltă parte, cel cu mentalitatea abundenței e întotdeauna
încrezător, deschis, generos, dornic să trăiască și să-l lase și pe
celălalt să trăiască, capabil fiind să aprecieze valoarea celuilalt.
Oamenii cu mentalitatea abundenței folosesc principiul
„câștig/câștig”, folosesc comunicarea căutând mai întâi
să înțeleagă, apoi să fie înțeles. Satisfacția lor nu vine din a câștiga
învingându-i pe ceilalți sau din compararea cu ceilalți, nu sunt
posesivi, nu forțează mersul natural al lucrurilor cerându-le altora
să le spună care le este situația, nu își bazează siguranța pe
părerile altcuiva.
Mentalitatea abundenței vine din siguranța interioară și nu din
poziții, din lucruri exterioare.
Isus spunea: „Eu am venit ca oile Mele să aibă viaţă, şi s-o aibă
din belşug” (Ioan 10:10).
De altfel, acest lucru i-a învățat pe ucenicii – și asta ne învață și
pe noi: să fim darnici, să-i înțelegem pe ceilalți, să ne iubim
aproapele.
Cu cât ne vom baza viața pe principii sănătoase, credința în
Dumnezeu, cu atât mai mult ni se va dezvolta mentalitatea
abundenței, cu atât mai mult ne va plăcea să împărțim cu alții, vom
fi fericiți pentru succesele, bunăstarea, împlinirea altora. Vom
considera că succesul lor ne îmbogățește și nu ne sărăcește
viețile.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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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.
Tinerii sunt aşteptaţi în fiecare Marţi şi Joi de la ora 10
la un timp de rugãciune şi citire a Cuvântului.
Domnul sã vorbeascã inimilor şi sã transforme vieţi!

Azi este ultima zi pentru înscrieri în tabãrã.
Tabãra tinerilor din acest an care va avea loc în Lunca Bradului, judeţul
Mureş, în perioada 3-8 august. Mai multe detalii şi informaţii gãsiţi pe
site-ul tineri.betania.ro
Sã ne rugãm pentru tineri şi timpul cât vor fi în aceastã tabãrã, ca
Domnul sã fie prezent şi sã le revitalizeze vieţile.
Cei care au pe inimã sã sprijine aceastã lucrare şi financiar, lista rãmâne
deschisã pânã în 3 August pentru a sponsoriza total sau parţial un
tânãr(ã) (sau mai mulţi).
Mulţumim tuturor celor care sprijinã aceastã lucrare, atât prin rugãciune,
cât şi prin donaţiile lor. Domnul sã vã binecuvânteze!
CITATE

Creşte floarea mulţumirii în solul rugăciunii.

Majoritatea oamenilor au o capacitate aproape infinită de a
lua lucrurile ca şi cum le merită.

A fi mulţumit şi a nu exprima aceasta este ca şi cum ai
împacheta un cadou fără a-l mai oferi.

