Laudã-I credincioºia!
Luni, 8 august

Duminică, 14 august

Citirea: Neemia 1-4

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

Marţi, 9 august
Citirea: Neemia 5-8, Psalmul 94

Miercuri, 10 august
Citirea: Neemia 9-13

Joi, 11 august

Azi, 7 august
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian ºi Ionel Socaciu

Citirea: 2 Timotei, Psalmul 95

Psalmul 94:14
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui0i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL
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• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

CONCEPTUL LUI
DUMNEZEU DE
FERICIRE

Versetul sãptãmânii:

Vineri, 12 august
Citirea: Estera 1-4

Sâmbătă, 13 august
Citirea: Estera 5-7, Psalmul 96

Căci Domnul nu
lasă pe poporul
Său şi nu-Şi
părăseşte
moştenirea.

Conceptul de fericire al
omului, respectiv, a lumii
este de a primi ceea ce vrei,
Conform acestui concept,
deci, un om este fericit
atunci când are și primește
tot ceea ce dorește. De
aceea, tot comerțul este bazat pe această idee, Pentru a fi cu
adevărat fericit avem nevoie de ultimul model de mașină, de o
casă nouă sau măcar de un parfum mai scump sau orice alt lucru
care e mai bun, mai rapid sau mai ușor de folosit sau mai la modă
decât cele pe care le avem în prezent. Așa se face că nu ratăm nici

EDITORIAL

continuare...

o publicitate acceptând să trăim în minciuna conform căreia nu
suntem fericiți până ce nu avem ceea ce vrem.
Conceptul lui Dumnezeu de fericire este exprimat într-un
proverb simplu: „Fericit este omul care vrea ceea ce are.” Atât timp
cât te vei concentra pe ceea ce nu ai, vei rămâne nefericit! Când
vei începe să apreciezi ceea ce ai deja, vei începe să experimentezi
bucuria în viață. Pavel îi scria lui Timotei: „… evlavia însoțită de
mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume,
și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem, dar, cu
ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.”
De fapt, noi avem tot ceea ce avem nevoie ca să trăim o viață
împlinită, plină de bucurie. Îl avem pe Cristos. Îl avem pe Duhul
Sfânt în noi, avem viața veșnică, suntem iubiți de Tatăl nostru
ceresc, Cel care ne-a promis că va răspunde tuturor nevoilor
noastre. Nu întâmplător Biblia ne spune repetat să fim mulțumitori
(1 Tesaloniceni 5:18). Dacă vrei să fii fericit cu adevărat, învață să
fii mulțumitor pentru ceea ce ai și să nu poftești lucruri pe care nu
le ai.
Fiți fericiți, fiți bucuroși, trăiți o viață din belșug! Amin!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

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 sunt în tabãra de varã de la
Debrecen. Sã ne rugãm ca prezenþa Domnului sã le inunde viaþa, sã-i
atingã prin Duhul Sfânt şi sã le vorbeascã.

EuroQuest a fost mai mult decât o conferin0ă - a fost un loc al închinării, unde
Dumnezeu m-a întâlnit și mi-a amintit de misiunea pe care am primit-o fiecare
dintre noi, și anume, aceea de a fi oameni relevan0i și cu o inimă pentru cei
nemântui0i, din orice na0iune ar fi ei.
Rebeca S.
Atunci când ai ajuns la capătul puterilor, caută prezen0a Lui, El î0i va spune:
continuă să lup0i!
Tibi B.

Pentru mine, Euroquest-ul a însemnat o trezire autentică și totodată o dovadă a
păcii între na0iuni. Închinarea, părtășia și subiectele abordate alături de oameni
din toată Europa te fac să crești atât spiritual cât și cultural. E conferin0a ce m-a
învă0at atributele lui Dumnezeu în moduri deosebit de frumoase și nemaiîntâlnite
de mine până acum!
Iulia C.

Wow! Dumnezeu a lucrat aşa frumos la Euroquest. L-am simţit mişcându-se
printre noi, făcându-Şi simţită prezenţa din plin. Mi-a vorbit personal şi a fost ca un
val de apa rece şi vie prin Cuvântul Său şi prezenţa Sa. I-am putut vedea
frumuseţea şi măreţia în închinare şi rugăciune, în Cuvânt, dar şi în oamenii
extraordinari pe care i-am întâlnit. A fost o experienţă minunată, şi mărturisesc că
vin înapoi cu o pasiune reînnoită şi un foc după un Dumnezeu extraordinar! Dodi
Am văzut că Dumnezeu rămâne credincios, El nu se schimbă. El ne cunoaşte până
în adâncul fiinţei noastre şi dacă ne apropiem sincer de El, El ne vorbeşte, ne ridică,
ne transformă, ne arată scopul pentru care trăim. Am întâlnit oameni plini de
dragostea lui Cristos, gata oricând să slujească şi să fie o lumină.
Semida G.

Evenimente speciale
Hosu Ioan cu Bulzan Aura
Vineri, 5 august a avut loc căsătoria lui:

Dorin Danciu cu Sidonia Pavel
Azi, 7 august are loc căsătoria lui:

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familiile nou formate.

