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Dumnezeu îngrijeºte de noi! Încrede -te în El!
Luni, 11 Iunie

Duminicã, 17 Iunie

Citesc ºi studiez: Geneza 25:19-34, 27:1-40

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Teodor Bulzan

Marþi, 12 Iunie
Citesc ºi studiez: Geneza Geneza 32:1-33:20
Se întâlnesc Mijlocitorii în rugăciune de la ora 18.

Miercuri, 13 Iunie
Citesc ºi studiez: Geneza 37, 41
Particip la întâlnirea de rugãciune de la ora 19.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Joi, 14 Iunie
Citesc ºi studiez: Geneza 42, 45

Vineri, 15 Iunie
Citesc ºi studiez: Exod 2:1 - 3:2
Întâlnirea tinerilor de la ora 18.

Sâmbãtã, 16 Iunie
Citesc ºi studiez: Exod 12:1-42, 13:17 - 14:31
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui.i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Azi, 10 Iunie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Timotei Bulzan

Filipeni 4:19

Versetul de memorat în aceastã sãptãmânã:

Şi Dumnezeul meu să
îngrijească de toate
trebuinţele voastre,
după bogăţia Sa, în
slavă, în Isus Hristos.

Anul XX
Nr. 24 / 10 iunie 2012
apare sã ptãmânal

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.

Un vis ce nu poate fi ucis!

de Teodor Bulzan

Suntem într-o perioadă de citire cronologică a Bibliei. Printre
altele, este interesant de observat cum istoria biblică este presărată
cu oameni de la care avem așa multe de învă)at. Unul din aceste
personaje, cu un loc precis asigurat pe axa timpului este Iosif – unul
dintre fiii lui Iacov.
Iosif visase ceva în legătură cu viitorul său. Le-a spus fra)ilor lui,
iar ei l-au urât, l-a spus tatălui său și acesta nu l-a în)eles. Ajunge să
fie vândut – cineva vroia să-I demonstreze că visul lui nu se va
împlini niciodată. Nici o for)ă, însă, nu poate opri împlinirea unui
vis dacă acesta este de la Domnul.
Trebuie să fie o for)ă care )ine visul treaz. În Proverbe 29:18,
Cuvântul spune că unde nu există viziune, poporul piere.
Iosif a avut 17 ani când a fost vândut sclav, vreo 27 de ani când
a fost aruncat în închisoare și 39 de ani când și-a revăzut fra)ii și
S-A ÎMPLINIT VISUL! Pentru că nimic nu poate sta împotriva
împlinirii unui vis care este din partea Domnului.
Neemia a avut un vis – a văzut zidurile Ierusalimului rezidite!
Între momentul acesta și împlinirea lui el a trebuit să dea fa)ă cu

EDITORIAL,

continuare...

oameni care au vrut să-I omoare visul. A trebuit să facă fa)ă
acuza)iilor false, criticii nedrepte, conspira)iilor de tot felul,
tendin)elor de compromis. În ciuda tuturor acestor bariere, el a
văzut cu ochii lui împlinirea visului. Pentru că nimic nu poate sta
împotriva împlinirii unui vis care este din partea Domnului.
Astăzi mul)i oameni nu mai au nici un vis. Trăiesc de pe o zi pe
alta. Al)ii au avut vreodată visuri mari, au dat de piedici și au
renun)at. Unii, prea pu)ini, totuși, au vise, știu pentru ce trăiesc și
se dedică împlinirii visului lor. Nu știu din ce categorie faci parte.
Înva)ă de la Iosif, înva)ă de la Neemia și de la al)ii. Înva)ă că nimic
nu poate sta în calea împlinirii unui vis, a unei viziuni din partea
Domnului. Sau cum afirma altcineva: „Nici o armată nu poate sta
împotriva unei idei căreia i-a sosit vremea!” Nu renun)a! Continuă
să visezi. La un moment dat va fi de neoprit.
Asigură-te doar că visul tău, ideea, viziunea, sunt de la Domnul!
Pe săptămâna viitoare.

Anun(uri

• Așteptăm în continuare mărturii ale experien.elor cu Domnul, din
citirea zilnică, împărtășirea Evangheliei etc. fie pe o foaie care să o
pune.i în coșule.ul de colectă, fie pe adresa de email:
raspuns@betania.ro.

• Programul social O masă pe zi pentru cei în nevoi A REÎNCEPUT. To.i
cei care doresc să sprijine acest program sunt aștepta.i să o facă
folosind plicul pentru dona.ii. De asemenea sunt aștepta.i și cei care
doresc să se implice prin slujire practică. „Să dăm hrană celui flămând”!
• În perioada 22-25 Iunie îl vom avea invitat pe fr. Lee Grady, editor al
revistei Experience a IPHC, și publicist la revista Charisma. Vom avea
întâlniri specifice cu tinerii, bărba.ii și familiile, având ca temă generală
„Creștinul în lumea postmodernă”. Vom reveni cu detalii legat de
programul întâlnirilor.

• Azi, să nu uităm să ne facem datoria de cetă.eni ai .ării (și ai orașului),
dar să nu uităm că înainte de a merge la vot (și după), Scriptura ne cere:
să ne rugăm pentru oamenii puși în dregătorii.

Din seria:

… apropo de alegeri!

Orice în afară de Dumnezeu e
temporar
devoţional scris de Nick Vujicic
preluat de pe resursecrestine.ro

Orice în afară de Dumnezeu e temporar. Orice în afară de
Dumnezeu e limitat. Po.i să ai pe cineva sau să fii căsătorit și tot
te po.i sim.i singur. Po.i să fii bogat și totuși mai sărac decât to.i
copii din Africa. Oportunitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu
este mai valoroasă decât orice posesiune sau plăcere
temporară. Banii nu pot vindeca o inimă rănită, însă Isus poate.

Trebuie să ai credin.a în El. Trebuie să crezi că El are un plan
pentru via.a ta. Să te bazezi pe El, nu pe tine. El nu te va
dezamăgi niciodată. Este o promisiune. Poate nu îl po.i
în.elege, poate nu po.i pricepe de ce a îngăduit sau îngăduie
unele lucruri, dar El știe ce e mai bine pentu tine. Doar pentru
că tu nu po.i să îl vezi nu înseamnă că El nu are un plan pentru
tine. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl
iubesc pe Dumnezeu. În via.ă ai de ales: să mergi pe calea pe
care .i-a pregătit-o Dumnezeu sau pe calea pe care crezi tu.

Dumnezeu nu cere perfec.iunea. Te cheamă la El așa cum ești,
te iubește așa cum ești. Duhul Sfânt î.i întărește spiritul și î.i
înnoiește inima în așa fel încât să fii așa cum dorește El.
Adevărul e că valoare ta nu e determinată de cât de bine ară.i
sau ce haine por.i, ci de ceea ce este în sufletul tău.

Nu te lăsa înșelat, Dumnezeu nu te-a uitat! Are mai multe
gânduri pre.ioase pentru tine decât toate firele de nisip din
lume!

