Voi cãuta plinãtatea Duhului Sfânt,
împreunã cu întreaga bisericã!
Luni, 6 iulie

Duminică, 12 iulie

Citirea: Iov 32—33 ºi Fapte 14

Citirea: Psalmi 4—6 ºi Fapte 17:16-34
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Liviu Buzguţa
şi Teodor Bulzan

Marţi, 7 iulie
Citirea: Iov 34—35 ºi Fapte 15:1-21
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 8 iulie
Citirea: Iov 36—37 ºi Fapte 15:22-41
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Tătar Florin, Florin Corde
şi studiu cu Ionel Socaciu

Joi, 9 iulie
Citirea: Iov 38—40 ºi Fapte 16:1-21

Vineri, 10 iulie
Citirea: Iov 41—42 ºi Fapte 16:22-40

Sâmbătă, 11 iulie
Citirea: Psalmi 1—3 ºi Fapte 17:1-15

Azi, 5 iulie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Florian Prodea

Fapte 17:24

Versetul sãptãmânii:

Dumnezeu, care a
făcut lumea şi tot ce
este în ea, este
Domnul cerului şi al
pământului şi nu
locuieşte în temple
făcute de mâini.
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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

ADĂPOST ÎN
VREMURI TULBURI!
La cine cauți ajutor atunci când ai
nevoie? Ce faci atunci când lucrurile
parcă se clatină? Cum reacționezi când
auzi/vezi știri care lovesc tocmai în ceea
ce ți-a dat echilibru și siguranță până
atunci? Presiunea tot mai mare pe creștini
și perspectiva lor asupra vieții și lumii ne
pune în postura de a ne întreba: oare ce urmează? Dar în același timp,
toate aceste lucruri aduc o doză și mai mare de neîncredere și confuzie
care apoi duc la frică, anxietate și negativism.
Dacă privim lucrurile doar din punct de vedere omenesc, pe bună
dreptate putem deveni plini de frică și neîncredere, dar aș vrea să ne
aducem aminte. „Aducerea aminte” era un lucru esențial, poruncit de
Dumnezeu poporului Israel. Și știe Dumnezeu de ce!
Să ne aducem aminte… că în El găsim adăpost! Acum un an am avut
ocazia să văd pentru prima dată un adăpost de tornade. Construit la
subsolul casei din pereți cu beton armat, era un loc de refugiu pentru

continuare...

oamenii din acea zonă. Atunci când tornada se dezlănțuia, putea să facă
totul una cu pământul, dar acest adăpost îți oferea protecția necesară
pentru a te putea ridica apoi din nou „din ruină”
Să ne aducem aminte… cine este El! De la El avem viața, mișcarea și
suflarea. În El și pentru El sunt toate lucrurile. Chiar dacă ni se pare că
nu toate lucrurile se întâmplă cu un scop, încrede-te în Cel care are
întreaga hartă în față și nu doar o parte, așa cum avem noi.
Să ne aducem aminte… că El va reveni! Oricât de mult ne-ar îngrozi
lucrurile de care auzim, acestea se întâmplă ca să se împlinească
Scriptura: în vremurile de pe urmă, veți auzi…
Dumnezeu este Suveran. El este Creatorul și Susținătorul nostru!
Încrede-te în El, trăiește pentru El și găsește adăpost în El!

Patru reguli simple pentru a fi un martor al lui Cristos (2)
devoţional scris Adrian Rogers

Nu fi sâcâitor…
Dacă „le dai cu Scriptura în cap” ori de câte ori fumează sau înjură nu-i vei
câştiga pentru Cristos. S-ar putea să crezi că faci un lucru bun, dar de fapt
acea persoană nu se va apropia de Cristos printr-o astfel de mărturie. Nu
comportamentul lui este cea mai mare problemă a lui. Şi comportamentul
tău ar fi la fel dacă nu L-ai cunoaşte pe Cristos. El are nevoie de Isus. Iată ce
spune Coloseni 4:5-6: „Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară;
răscumpăraţi vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu
sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.”
Nu întârzia…
Dacă eşti un creştin întârziat – nu ajungi la timp la servici sau te ocupi de
lucruri personale în timpul serviciului aduci ruşine harului despre care
vorbeşti. Este un păcat pentru un creştin să nu dea tot ce are mai bun. Din
nou Coloseni 3:23 – „Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru
Domnul, nu ca pentru oameni… Voi slujiţi Domnului Hristos.” Lucrează din
greu chiar şi atunci când nu te vede şeful!
Nu încetini…
Vreau să-ţi spun ceva despre colegii de la lucru. Singurul lor interes este
să supravieţuiască weekend-ului. Vor doar să ştie că totul va fi bine Luni.
Şi când te vor vedea pe tine, fără mahmureală şi cu bucuria Domnului Isus

pe faţă te vor întreba: „Ce te face fericit?” Şi în acel moment se deschide
uşa pentru a-L mărturisi pe Cristos deoarece L-ai sfinţit pe Domnul
Dumnezeu în inima ta. 1 Petru 3:15 spune: „Ci sfinţiţi în inimile voastre pe
Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere
socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă.”

„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.

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

