Voi cãuta plinãtatea Duhului Sfânt,
împreunã cu întreaga bisericã!
Luni, 29 iunie

Duminică, 5 iulie

Citirea: Iov 14–16 ºi Fapte 9:22-43

Citirea: Iov 30—31 ºi Fapte 13:26-52
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului!

Marţi, 30 iunie
Citirea: Iov 17—19 ºi Fapte 10:1-23
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 1 iulie
Citirea: Iov 20—21 ºi Fapte 10:24-48
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi, Florian
Prodea şi studiu cu Ionel Socaciu

Joi, 2 iulie
Citirea: Iov 22—24 ºi Fapte 11

Vineri, 3 iulie
Citirea: Iov 25—27 ºi Fapte 12

Sâmbătă, 4 iulie
Citirea: Iov 28—29 ºi Fapte 13:1-25

Azi, 28 iunie
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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 Tiberiu Bulzan

BUCURAŢI-VĂ!

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

Fapte 10:2

Versetul sãptãmânii:

Omul acesta era
cucernic şi temător de
Dumnezeu, împreună
cu toată casa lui. El
făcea multe milostenii
norodului şi se ruga
totdeauna lui
Dumnezeu.

În Biblie, cuvântul bucurie este
asociat cu ce se întâmplă ÎN NOI, pe
când lumea o percepe ca ceva ce se
întâmplă CU NOI.
Bucuria descrisă în Biblie nu are
de-a face cu circumstanțele prin care
trecem. Aceasta transcede deasupra
oricărui eveniment, dezastru.
Înseamnă a trăi ceva ce nu poate fi
mișcat de circumstanțe, pe când
bucuria lumii are de-a face cu starea
noastră; când ni se întâmplă lucruri frumoase suntem bucuroși.
Când nu, suntem triști.
Nimic nu face mai rău creștinismului decât un creștin
posomorât, îmbufnat, trist.

continuare...

Ce s-a întâmplat cu bucuria ta? Sunt lucruri în viața noastră care
ne fură bucuria, de exemplu, așteptările neîmplinite. De multe ori
suntem dezamăgiți de cum decurge viața noastră, pentru că nu
avem lucrurile pe care ni le dorim. Starea de nemulțumire – un alt
hoț al bucuriei. Pavel vorbește despre asta spunând: „Știu să
trăiesc smerit, și știu să trăiesc și în belșug”.
Mulțumirea nu vine atunci când avem tot ceea ce ne dorim, ci
atunci când acceptăm ceea ce avem. Îndepărtează aceste piedici
dintre tine și Dumnezeu pentru a putea beneficia de puterea învierii.
Omului îi șade bine să fie mulțumitor și bucuros pentru lucrul
extraordinar pe care l-a făcut Isus. A înviat!

Patru reguli simple pentru a fi un martor al lui Cristos (1)
devoţional scris Adrian Rogers
Oriunde se munceşte este şi câştig, dar oriunde
numai se vorbeşte, este lipsă. (Proverbe 14:23)

Am auzit creştini spunând că şi-ar dori să lucreze într-o firmă condusă de
creştini ca să fie într-un astfel de mediu pentru că la locul de muncă actual
singura dată când aud Numele lui Dumnezeu este atunci când oamenii
înjură. O, ce mult aş dori, spun ei, ca Dumnezeu să mă scoată din acest loc!
Ştiţi ce le-aş răspunde? Le-aş spune că Dumnezeu i-a pus în acel loc
tocmai pentru a-I sluji. Trebuie să lăsăm ca lumina să strălucească în
orice loc a îngăduit El să fim. Matei 5:14-16 – „Voi sunteţi lumina lumii…
ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este
în ceruri.” Slujba ta este să fii un sfeşnic al lui Dumnezeu - acolo unde El
te-a chemat să luminezi!

merge la servici cu un aer de neprihănire proprie, cei de acolo nu vor dori
prea mult prezenţa ta. 1 Corinteni 1:30-31 spune: „Şi voi, prin El, sunteţi
în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune,
neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: „Cine
se laudă să se laude în Domnul.”
(va continua)

Anunţuri

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

EDITORIAL

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!

Cautãm încã o femeie de servici pentru bisericã. Dacã cunoaşteţi pe cineva
interesat vã rugãm sã luaţi legãtura cu Florin Corde sau Florian Prodea.
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

Ai fost salvat din lume şi trimis înapoi în lume pentru a fi un martor şi asta-i
singura treabă pe care o ai în lume până vei fi luat înapoi din lume! Vreau
să vă prezint patru reguli pentru a fi un martor la locul de muncă.
Nu te lăuda…

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).

Biblia ne îndeamnă să lăsăm lumina să strălucească. Nu spune: fă-o să
strălucească. Lumina ta trebuie să strălucească, nu să orbească. Dacă vei

Mulţumim tuturor celor care au început sã sprijine aceastã lucrare, atât
prin rugãciune, cât şi financiar. Domnul sã vã binecuvânteze!

