Voi cãuta plinãtatea Duhului Sfânt,
împreunã cu întreaga bisericã!
Luni, 22 iunie

Duminică, 28 iunie

Citirea: Estera 6—8 ºi Fapte 6

Citirea: Iov 11—13 ºi Fapte 9:1-21
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Sorin Tămaş
şi Tiberiu Bulzan

Marţi, 23 iunie
Citirea: Estera 9—10 ºi Fapte 7:1-21
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 24 iunie
Citirea: Iov 1—2 ºi Fapte 7:22-43
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan şi studiu cu
Ionel Socaciu

Joi, 25 iunie
Citirea: Iov 3—4 ºi Fapte 7:44-60

Vineri, 26 iunie
Citirea: Iov 5—7 ºi Fapte 8:1-25
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 27 iunie
Citirea: Iov 8—10 ºi Fapte 8:26-40

Azi, 21 iunie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Timotei Bulzan
Absolvire Şcoala duminicală.

Fapte 9:31
Versetul sãptãmânii:

Biserica se bucura de
pace în toată Iudeea,
Galileea şi Samaria, se
întărea sufleteşte şi
umbla în frica
Domnului; şi, cu
ajutorul Duhului Sfânt,
se înmulţea.
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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 Timotei Bulzan

OPORTUNITATEA DE A-ŢI
ARĂTA IDENTITATEA!
Mi s-a întâmplat de mai multe ori, și
cred că și unora dintre voi, să citesc
Vechiul Testament și să mă imaginez în
istoria de atunci. Avem destule descrieri
și destulă imaginație pentru a ne
transpune în acel timp – unele mai de
dorit decât altele. Dar, oare nu cumva
ne asemănăm cu trăirea lor în multe
aspecte? Desigur, într-un context
geografic diferit și în alte condiții.
Să luăm spre exemplu istoria Esterei.
Sigur, cu ușurință ne putem imagina la curtea împăratului
bucurându-ne de privilegiile oferite de un astfel de loc. Dar să ne
uităm la două aspecte ale vieții ei, cu care cel mai probabil ne putem
identifica și ferice de noi dacă le putem și schimba! Estera uită la un
moment dat cine este și de unde vine! Uită că poporul care era

Anunţuri

continuare...

condamnat la moarte era poporul ei. Prea ușor renunță la identitatea
ei pentru o nouă identitate – aceea de prințesă la curtea împăratului.
Nu vreau s-o judecăm pe Estera, ci prin prisma vieții ei să ne uităm la
noi și să… judecăm. Parcă trăim vremuri în care fie ne-am pierdut
identitatea de moștenitori împreună cu Isus Cristos a bogățiilor
cerului, fie totul este confuz pentru că identitatea oferită de sistemul
lumii acesteia ne oferă recompense vizibile și imediate! Nu mai
suntem atrași de comorile cerului pentru că începem să gândim în
termeni „pragmatici”, cum zic unii – „mie ce-mi iese din chestia
asta?!” Ca și Estera, ne uităm la „cât de bine-i la palat – cum să risc
această șansă!”, că de obicei asta se întâmplă – bucuria temporară
este mai de preferat așteptării victoriei finale! Pentru că în procesul de
uitare a identității găsim scuze perfect logice: asta-i viața acum, n-ai
ce face, doar n-o să schimb eu sistemul…!
Împotriva uitării este aducerea aminte. Adu-ți aminte că țara ta nu-i
de-aici. Adu-ți aminte că Isus a murit pe cruce, a înviat și s-a ‘nălțat
ca să te răscumpere pentru a fi cu El. Adu-ți aminte că dacă trăiești
este pentru că El ți-a dat suflare de viață. Adu-ți aminte... adu-ți
aminte!
În al doilea rând, Estera nu vede oportunitatea care i se oferă de a
acționa. De altfel, aceste două lucruri sunt legate. Când îți uiți
identitatea nu mai vezi oportunitățile de a acționa în interesul
poporului tău! Estera nu realiza că ea era exact la locul la care
Dumnezeu vroia să fie. Cred că asta trebuie să facem și noi, în vremea
pe care o trăim: să vedem oportunitatea de a acționa în ciuda a ceea
ce putem găsi ca scuză perfectă să n-o facem! Chiar dacă sistemul
lumii acesteia pune o presiune complexă asupra familiei, asupra
copiilor, asupra valorilor creștine și lucrul acesta într-un mod
sistematic și consecvent; cu toate acestea trebuie să vedem
oportunitatea de a lumina în întuneric. Oportunitatea de a acționa în
interesul Împărăției lui Dumnezeu din care facem parte!
Este timpul să ne aducem aminte și să privim înainte! Să ne aducem
aminte că suntem răscumpărați de Isus Cristos pentru a fi cu El în
Împărăția Lui și să privim plini de curaj la oportunitățile pe care le avem
la locul de muncă, între vecini și prieteni, în familie și oriunde am merge,
de a spune și altora Vestea bună: există speranță, doar în Isus Cristos!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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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.

Continuã înscrierile pentru 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
În primul rând, sã începem încã de pe acum, sã ne rugãm pentru tineri şi
timpul cât vor fi în aceastã tabãrã, ca Domnul sã fie prezent şi sã le
revitalizeze vieţile. În al doilea rând, dacã sunt în bisericã persoane care
vor sã sprijine aceastã lucrare şi financiar, puteţi face lucrul acesta
sponsorizând total sau parţial un tânãr(ã) (sau mai mulţi).
Mulţumim tuturor celor care au început sã sprijine aceastã lucrare, atât
prin rugãciune, cât şi financiar. Domnul sã vã binecuvânteze!
Începând din aceastã sãptãmânã, pe perioada vacanţei, în fiecare
Marţi şi Joi de la ora 10 tinerii sunt aşteptaţi la un timp de rugãciune şi
citire a Cuvântului. Domnul sã vorbeascã inimilor şi sã transforme vieţi!
CITATE

Cel care nu este mulţumitor pentru puţin nu va fi
mulţumitor nici pentru mult.

Gratitudinea transformă ce avem în destul şi chiar prea mult.
Transformă respingerea în acceptare, haosul în ordine,
confuzia în claritate, problemele în cadouri, eşecul în succes,
greşelile în evenimente importante. Ea dă sens trecutului,
aduce pace pentru prezent şi crează viziune pentru mâine.

