Slujeºte -L pe Domnul,
smerit ºi plin de pasiune!
Luni, 13 iulie

Duminică, 19 iulie

Citirea: Psalmi 7—9 ºi Fapte 18

Citirea: Psalmi 23—25 ºi Fapte 21:18-40
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian, Timotei Bulzan
şi invitaţi

Marţi, 14 iulie
Citirea: Psalmi 10—12 ºi Fapte 19:1-20
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 15 iulie
Citirea: Psalmi 13—15 ºi Fapte 19:21-41
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
şi studiu cu Ionel Socaciu

Joi, 16 iulie
Citirea: Psalmi 16—17 ºi Fapte 20:1-16

Vineri, 17 iulie
Citirea: Psalmi 18—19 ºi Fapte 20:17-38

Sâmbătă, 18 iulie
Citirea: Psalmi 20—22 ºi Fapte 21:1-17

Azi, 12 iulie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Florian Prodea

Fapte 20:19
Versetul sãptãmânii:

Am slujit Domnului
cu toată smerenia,
cu multe lacrimi şi în
mijlocul încercărilor
pe care mi le ridicau
uneltirile iudeilor.
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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

VIAŢA LA
„ALL-INCLUSIVE”
Ne place să ne alegem
vacanţele „all inclusive”
deoarece ştim că ne vom
simţi bine, şi vom avea totul la
discreţie. Când auzim de „all
inclusive” ne gândim la ce-i mai bun, mâncare din belşug,
servicii de cea mai bună calitate, totul pentru confortul personal,
totul ca să te simţi bine.
Viaţa de asemenea este la „all inclusive”, cu de toate – cu
bune şi cu rele, cu binecuvântări şi încercări. Viaţa este o
împletire între binecuvântare şi încercare, dar pentru creştinul
care vede şi încercarea ca o binecuvântare viaţa nu este altceva
decât o împletire de binecuvântare şi binecuvântare.
În viaţă avem parte de toate, nimeni nu e ferit de situaţiile
dificile, neplăcute, neprogramate. Întrebarea nu e dacă vor veni

continuare...

încercările? Cu siguranţă vor veni, întrebarea e: când? De cele
mai multe ori ele vin pe neaşteptate, poate atunci când totul
pare în regulă, când urmează să faci ceva ce îţi aduce plăcere,
când urmează să petreci un timp cu familia în vacanţă, când te
gândeşti că vei avea un timp de repaus pentru refacere.
Întrebare complicată e: ce faci când acestea vin? Te laşi
descurajat, te opreşti din a mai face ceea ce ai fost chemat sa
faci? Te vei încăpăţâna să trăieşti cu gândul la cum ar fi fost
dacă nu se întâmpla? Sau lucrul care tocmai ţi s-a întâmplat îl
vei pune la domeniul trecutului şi vei continua, cum poţi, cu ce
ai, urmărind binele celorlalţi, te vei uita la partea bună pe care de
fiecare dată o vei găsi chiar în momentele dificile.
„Cine ne va despărţi de dragostea lui Dumnezeu?” spunea
apostolul. Necazul, strâmtorarea… nicidecum, pentru că toate
lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe
Dumnezeu. Aşadar indiferent de cum merg lucrurile, ce se
întâmplă, trebuie să fac un singur lucru: să-L iubesc pe Dumnezeu.
Viaţa trebuie trăită la „all inclusive” cu bune şi cu rele, până la
urmă totul se întâmplă spre binele celor Cel iubesc pe Domnul.
Este uşor să înţelegi acest adevăr atunci când totul este bine,
când lucrurile ies aşa cum îţi doreşti, dar este mult mai greu când
lucrurile nu merg cum ţi-ai dori – când încercarea vine. Aceasta
este provocarea: înţelege că Dumnezeu este în controlul tuturor
lucrurilor. Dumnezeu întotdeauna a găsit o cale de ieşire. Pentru
Isus a găsit o cale de ieşire din zbuciumul în care era, iar asta îmi
dă speranţă că va găsi şi pentru mine o cale de ieşire.
Întotdeauna El va face ca zidurile să cadă, va înlătura
obstacolele, El va face totul ca noi să trăim la „all inclusive”.
Dumnezeul nostru e specialist în a întoarce răul spre binele
nostru. Atunci când totul pare imposibil trebuie să ne amintim că
slujim un Dumnezeu specialist în imposibil. Mă încred în El orice
s-ar întâmpla, pe drumul greu sau în viaţa mea. Fie ce-o fi în
orice zi, Cerescul Tata m-a călăuzit.

„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!

Ultima sãptãmânã de înscrieri 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!
CITATE

De multe ori tratăm, ca şi cum ni se cuvin, lucrurile care
merită gratitudinea noastră.

Tu nu eşti o piesă de rezervă. Ai un scop, un proiect care este
esenţial în visul lui Dumnezeu pentru neamul omenesc.

Vei face împreună cu Dumnezeu lucrările la care nu ai
îndrăznit vreodată să visezi.

