Rãmâi credincios. El vine curând!
Luni, 17 Iunie

Duminicã, 23 Iunie

Citirea: Judecãtori 19, Isaia 41, 1 Ioan 3-4

Citirea: 1 Samuel 2, Isaia 48, Apoc. 5-6
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Dana şi Denisa, Liviu Buzguţa
şi Teodor Bulzan

Marþi, 18 Iunie
Citirea: Judecãtori 20, Isaia 42, 1 Ioan 5
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Sărbătoarea DUHULUI SFÂNT!

Miercuri, 19 Iunie
Citirea: Judecãtori 21, Isaia 43, 2 şi 3 Ioan
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Azi, 16 Iunie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Timotei Bulzan

Joi, 20 Iunie
Citirea: Rut 1-2, Isaia 44, Iuda 1

Vineri, 21 Iunie
Citirea: Rut 3-4, Isaia 45, Apoc. 1-2
Închinare continuă, de la ora 18.

Sâmbãtã, 22 Iunie
Citirea: 1 Samuel 1, Isaia 46-47, Apoc. 3-4

1 Ioan 3:24
Versetul sãptãmânii:

Cine păzeşte
poruncile Lui rămâne
în El, şi El în el. Şi
cunoaştem că El
rămâne în noi prin
Duhul pe care ni L-a
dat.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui/i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XXI
Nr. 24 / 16 iunie 2013
apare sã ptãmânal

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

Rusalii (2)
Umplut de Duhul Sfânt
În procesul sfin(irii noastre și a echipării pentru slujire, este
necesar să ne vedem dependen(a noastră totală de Dumnezeu,
recunoașterea faptului că El lucrează în noi și prin noi (sfin(ire și
slujirea altora), motiv pentru care avem nevoie de umplerea
continuă cu Duhul Sfânt pe care, de altfel El a promis-o și este
bucuros s-o realizeze în via(a noastră. Iată câ(iva pași necesari în
sensul acesta, care depind de noi (prelua(i din cartea lui Lee Grady,
Duhul Sfânt nu este de vânzare):
1. Pregăteşte-ţi inima. Duhul Sfânt este sfânt. El este
comparat cu un foc (Matei 3:11), asta însemnând că El
curăţă păcatul şi arde ceea ce nu este după chipul lui Cristos
în vieţile noastre. Asigură-te că ţi-ai mărturisit orice păcat
de care eşti conştient şi că ţi-ai pregătit inima pentru
umplerea Lui.

Din seria:

continuare...

Anun$uri

• TE INVITĂM SĂ TE IMPLICI în proiectul social O masă pe zi!
DONEAZĂ 25 de lei şi dai de mâncare unei persoane în nevoi, timp
de o săptămână. Folosi/i plicul de colectă pentru aceste dona/ii. „Să
dăm hrană celui flămând”!

• Miercurea, de la ora 17, pentru cei care au nevoie de consiliere sau
doresc să mărturisească păcate, pastorul bisericii vă stă la dispozi/ie.

Duhul Sfânt face diferen$a!

Cincizecimea

(pasaj preluat din cartea Sfetnicul, de A.W. Tozer)

Domnul nostru le-a spus ucenicilor Săi că îi aștepta o slujbă care
urma să zguduie lumea. Slujba era să predice Evanghelia lui
Cristos, răscumpărarea și transformarea Sa, la orice făptură.
Totuși după ce le-a spus să se ducă și să predice Vestea Bună, El
le interzice să se ducă. Trebuie să fi fost un motiv foarte
convingător pentru ca instruc/iunile Lui să mai aștepte. […]
Când ucenicii urmau să intre într-o epocă nouă, aceasta nu
însemna o schimbare de la o dispensa/ie la alta, ci o schimbare
introdusă printr-o revărsare nouă, printr-o împuternicire de sus!
Urma să fie adusă o putere, care nu fusese disponibilă până
atunci. Aceasta urma să intre în ei, să-i stăpânească și să-L aducă
pe Dumnezeu la ei într-un alt fel. Puterea urma să fie, de fapt, o
Persoană – El urma să intre în ei și să locuiască în ei.

Aceasta este diferen/a dintre creștinism și toate celelalte culte și
religii orientale. Toate sectele religioase încearcă să trezească
ceea ce ai deja, iar creștinismul spune: „Ceea ce ai, nu este
suficient; ai nevoie de împuternicirea care vine de sus!” Aceasta
este diferen/a.
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2. Cere-i lui Isus să te boteze în Duhul. Nu trebuie să faci
mari eforturi ca să atragi atenţia lui Dumnezeu. El este
dornic să răspundă cererii tale. Isus este Cel care ne botează
în Duhul, aşa că Îi poţi cere lucrul acesta – şi aşteaptă-te ca
El să-ţi răspundă.
3. Primeşte umplerea. Începe să-I mulţumeşti pentru
această minune. Puterea Duhului Sfânt îţi umple viaţa. Dacă
simţi că mintea ta este umbrită de îndoieli, pur şi simplu
laudă-L pe Domnul. Concentrează-ţi mintea asupra Lui, şi
nu asupra ta.
4. Exprimă-ţi limbajul în rugăciune. În clipa în care eşti
umplut cu Duhul, vei primi capacitatea de a vorbi în limba
rugăciunii tale cereşti. S-ar putea să simţi cuvintele care
clocotesc în lăuntrul tău. S-ar putea să începi să auzi
cuvintele, în mintea ta. Deschide-ţi gura şi începe să
vorbeşti, încrezându-te în Domnul care îţi dăruie acest
limbaj nou, supranatural.
5. Păşeşte cu îndrăzneală. După ce ai fost botezat în Duhul
Sfânt, unul dintre primele lucruri pe care le vei observa va fi
o nouă îndrăzneală. Duhului Sfânt nu-I place să se ascundă.
El doreşte să le vorbeşti despre Isus celor din jurul tău – şi
El îţi va da un curaj neaşteptat. Acum, aşteaptă-te să te
folosească în moduri neaşteptate.
(Cartea va putea fi procurată la începutul lunii Iulie cu ocazia vizitei
pe care ne-o va face autorul însuși)
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Înscrieþi-vã la Robert Pop.

Termen de înscriere:
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până la această dată este valabilă taxa de participare,
după 14 Iulie se va achita costul total!
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