Slujeºte -L pe Domnul,
smerit ºi plin de pasiune!
Luni, 27 iulie

Duminică, 2 august

Citirea: Psalmi 43—45 ºi Fapte 27:27-44

Citirea: Psalmi 60—62 ºi Romani 5
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului!

Marţi, 28 iulie
Citirea: Psalmi 46—48 ºi Fapte 28
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 29 iulie
Citirea: Psalmi 49—50 ºi Romani 1
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Tătar Florian, Florin Corde
şi studiu cu Ionel Socaciu

Azi, 26 iulie

Vineri, 31 iulie
Citirea: Psalmi 54—56 ºi Romani 3

Sâmbătă, 1 august
Citirea: Psalmi 57—59 ºi Romani 4
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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

ECOUL ETERNITĂŢII!

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian, Florian Prodea
şi predică Lin Berry

Joi, 30 iulie
Citirea: Psalmi 51—53 ºi Romani 2

Anul XXIII
Nr. 30 / 26 iulie 2015
apare săptămânal

Romani 2:13

Versetul sãptãmânii:

Pentru că nu cei ce aud
Legea sunt neprihăniţi
înaintea lui Dumnezeu,
ci cei ce împlinesc
Legea aceasta vor fi
socotiţi neprihăniţi.

Am avut ocazia săptămâna
aceasta să privesc niște
plante/legume care au crescut
și care aveau mai multe roade,
gata pentru a fi culese. Cu toții
avem în meniul zilnic „legume
și fructe” (așa cum ne
îndeamnă mesajele de interes
general), dar oare câți dintre
noi mai privim acel fruct sau acea legumă din punct de vedere al
timpului și momentului. Cu toții savurăm momentul de acum, când
consumăm respectivul fruct, dar nimeni nu se gândește la timpul
și procesul necesar pentru ca momentul de acum să fie savuros.
Sigur, nu vreau să sugerez să stăm în contemplare când privim o
roșie sau o lebeniță. Ce vreau, însă, este să semnalez o tendința

continuare...

de neglija procesul în detrimentul entuziasmului de moment. Toți
vrem să fim azi ce nu suntem dispuși să investim ieri! Altfel spus,
din perspectiva studiului de miercuri, tendința este să ne uităm și
să măsurăm după daruri, neglijând roada. Pentru că darurile le
primești în funcție de cum Duhul alege, dar roada cere timp.
Roada cere ascultare în credincioșie. Roada arată adevărata
adâncimea spirituală a unui credincios!
A fost o vreme în viața poporului Israel când primeau mâncare
gata pregătită și acesta a fost harul Domnului și momentele prin
care El a ales să-i treacă. Dar a venit și vremea când ei trebuiau
să fie credincioși în a planta sământa, a uda-o, a înlătura buruienile
– a trece printr-un proces care cerea timp, jertfă, dedicare și
credincioșie pentru a se putea bucura mai apoi de roade.
Trecem prin viață prin ambele situații. Situații care seamănă,
parcă, cu revărsarea manei din cer. Când parcă lucrurile se leagă
de la sine, sau altfel spus, când ne bucurăm de ce-au plantat cei
dinaintea noastră. Ne bucurăm de sămânța plantată de părinții,
liderii, învățătorii noștrii cu mulți ani în urmă, iar acum parcă
umblăm în binecuvântarea adusă de credincioșia lor.
Dar, în același timp, beneficiem de asta ca să ne aducem
aminte că ceea ce suntem azi va fi o „mană” pentru generația care
vine după noi. Nu te poți bucura de o roșie până nu ai plantat-o
(acum 3-4 luni), dar desigur că acum mergem și o cumpărăm de
la magazin. Dar în lumea spirituală, dacă nu ai plantat…!
În oricare din situații ai fi... nu te lăsa condus de gândul că toate
ți se cuvin, pe de-o parte, iar pe de altă parte nu te lăsa copleșit
de circumsanțe potrivnice. Rămâi credincios, stai în spărtură,
trăiește având credința că El va face să crească, chiar dacă planta
n-a ieșit încă din pământ, sau dac-a ieșit, parcă crește greu.
Spunea cineva: ce facem în viața aceasta are ecou în
eternitate. Cu siguranță că al Cui ești va determina în cele din
urmă pe ce parte a eternității vei fi, de aceea nu neglija procesul în
care ești… nici momentele.

CITATE

Mulţumirea nu numai că este o mare virtute este şi
părintele tuturor celorlalte virtuţi.

Aprecierea poate lumina ziua cuiva sau chiar poate schimba
o viaţă. Disponibilitatea ta de a-i da glas este singurul lucru
de care este nevoie.

„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!

Cautãm încã o femeie de servici pentru bisericã. Dacã cunoaşteţi pe cineva
interesat vã rugãm sã luaţi legãtura cu Florian Prodea.
Sã continuãm sã ne rugãm pentru tinerii bisericii, ca Domnul sã-i
protejeze în tabãrã şi sã le vorbeascã.
Cei care au pe inimã sã sprijine aceastã lucrare şi financiar, lista rãmâne
deschisã pânã în 2 August pentru a sponsoriza total sau parţial un
tânãr(ã) (sau mai mulţi).
Mulţumim tuturor celor care sprijinã aceastã lucrare, atât prin rugãciune,
cât şi prin donaţiile lor. Domnul sã vã binecuvânteze!

