Bucurã-te de Domnul,
ºi cautã prezenþa Lui!
Luni, 3 august

Duminică, 9 august

Citirea: Psalmi 63—65 ºi Romani 6

Citirea: Psalmi 77—78 ºi Romani 10
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Liviu Buzguţa
şi Tiberiu Bulzan

Marţi, 4 august
Citirea: Psalmi 66—67 ºi Romani 7
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 5 august
Citirea: Psalmi 68—69 ºi Romani 8:1-21
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
şi studiu cu Ionel Socaciu

Azi, 2 august
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete, Florin Corde
şi predică Max Barroso

Joi, 6 august
Citirea: Psalmi 70—71 ºi Romani 8:22-39

Vineri, 7 august
Citirea: Psalmi 72—73 ºi Romani 9:1-15

Sâmbătă, 8 august
Citirea: Psalmi 74—76 ºi Romani 9:16-33

Romani 8:10

Versetul sãptãmânii:

Şi dacă Hristos este în
voi, trupul vostru, da,
este supus morţii, din
pricina păcatului; dar
duhul vostru este viu,
din pricina neprihănirii.
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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

UN SALUT SIMPLU!
„Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus
deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu…”
Acest verset mi-a atras atenția
într-un mod diferit și nou în același
timp. Astfel de versete sunt supuse
atenției noastre doar când suntem
implicați într-un studiu inductiv al
unei cărți a Bibliei, când se
„desface” textul în cele mai mici
părți pentru a-l putea aprofunda și
interpreta corect, dar de cele mai multe ori citim astfel de urări de
început, în grabă, fără să le acordăm prea multă profunzime…
deși merită!
În câteva cuvinte editorialul ar suna așa: prima „atenție” a fost
să realizez simplitatea și profunzimea salutului lui Pavel, în
comparație cu superficialitatea mea de a trăi azi în același fel.

continuare...

Nu-i aşa că ni se pare aşa demodat un astfel de salut? Şi nu
atât salutul, dar ce exprimă El. Azi dacă ne-ar saluta la biserică
cineva în felul acesta de fiecare dată când ne întâlnim am zice:
„altceva nu mai ştie, că mă cam plictiseşte!” sau „se laudă de
tot ne zice ce-o venit el să facă?” Cine se mai numește azi
„rob”? Şi nu numai să te numeşti, dar să trăieşti ca atare. Avem
azi în viaţa noastră o persoană în faţa cui să putem da socoteală
de viaţa noastră, cum dă un rob socoteală stăpânului său? De
ani de zile mass-media ne spune cum să trăim ca să fim proprii
noştrii stăpâni şi… am ajuns! Dar a început să nu ne mai placă
nici noul stăpân… că doar orice lucru nou se învecheşte repede
azi. Viaţa lui Pavel a trecut testul timpului şi el într-adevăr a fost
un rob… robul lui Cristos. A mers unde l-a trimis El, a făcut ce
i-a spus El să facă, a trăit pe placul Lui.
Mai departe salutul lui vorbeşte despre un om „chemat”.
Parcă acesta este mai uzual în ziua de azi, dar mă întreb dacă
nu cumva şi-a pierdut din consistenţă. Că mulţi sunt chemaţi…
dar când vine testul, încercarea, li se schimbă priorităţile. Ce-i
diferit, simplu şi frumos la Pavel este că la el chemarea a
însemnat că s-a „pus deoparte”. Pentru Pavel chemarea a
însemnat a trăi fără alte tentaţii în jur, concentrat, pus deoparte
pentru un scop clar, simplu şi consistent.
Vedem că Pavel nu-şi schimbă salutul (poate doar adaugă
ceva la el) atunci când scrie din închisoare. Cu alte cuvinte,
adversităţile nu-s un motiv pentru Pavel să-şi schimbe
priorităţile! El rămâne acelaşi şi preocupat de aceleaşi lucruri. Nu
înseamnă că n-a fost conectat la lumea din jurul lui, dimpotrivă,
ci mai degrabă a fost neclintit în misiunea lui, indiferent de
circumstanţe.
Cât de frumos şi simplu sună acest salut, dar care exprimă
aşa de mult! Exprimă o viaţă simplă, devotată şi statornică
pentru că el a fost mântuit, eliberat şi motivat pentru o misiune
mai mare decât el, lucru care i-a adus împlinire, linişte şi pace.

„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.

În aceastã sãptãmânã tinerii bisericii vor fi în tabãrã la Lunca Bradului.
Împreunã cu ei va fi şi un grup de americani. Sã ne rugãm pentru
protecţia Domnului peste ei şi ca Domnul sã se atingã de fiecare dintre ei
şi sã le vorbeascã.
Azi este şi ultima zi pentru cei care vor sã sprijine aceastã lucrare şi
financiar. La aceastã ora mai este încã o parte din sumã neacoperitã, dar
mulţumim Domnului pentru ce s-a strâns deja şi pentru cei care au
rãspuns nevoii. Ne încredem în El şi pentru ce-a mai rãmas de acoperit.
CITATE

Credinţa adevărată este viaţa pe care-o trăim, nu crezul
pe care-l mărturisim.

Dumnezeu nu-i alege pe cei desăvârşiţi, ci îi desăvârşeşte pe
cei aleşi.

În fiecare epocă, există greşeli noi, care trebuie
îndreptate şi prejudecăţi noi, care trebuie înlăturate.

Cea mai de preţ parte a frumuseţii este cea pe care un tablou
nu o poate reda.

Uitarea este un burete de şters pe care nu-l găseşti
niciodată când ai nevoie.

Când ştii multe, poţi să vorbeşti, dar e mai bine să taci.

