Cautã plinãtatea Duhului!
Luni, 24 Iunie

Duminicã, 30 Iunie

Citirea: 1 Samuel 3, Isaia 49, Apoc. 7-9

Citirea: 1 Samuel 11-12, Isaia 55, Apoc. 19-20
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Sorin Tămaş
şi Timotei Bulzan

Marþi, 25 Iunie
Citirea: 1 Samuel 4, Isaia 50, Apoc. 10-11
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 26 Iunie

Azi, 23 Iunie

Citirea: 1 Samuel 5-6, Isaia 51, Apoc. 12-13
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Dana şi Denisa şi Florin Corde

Joi, 27 Iunie

Versetul sãptãmânii:

Citirea: 1 Samuel 7-8, Isaia 52, Apoc. 14

Vineri, 28 Iunie
Citirea: 1 Samuel 9, Isaia 53, Apoc. 15-16
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbãtã, 29 Iunie
Citirea: 1 Samuel 10, Isaia 54, Apoc. 17-18

Ioan 14:26

Dar Mângâietorul,
adică Duhul Sfânt,
pe care-L va trimite
Tatăl în Numele
Meu, vă va învăţa
toate lucrurile şi vă
va aduce aminte de
tot ce v-am spus Eu.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui0i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XXI
Nr. 25 / 23 iunie 2013
apare sã ptãmânal

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

De ce limbi?

de Teodor Bulzan

La Rusalii, când ucenicii au declarat măre'ia lui Dumnezeu în
limbi pe care nu le învă'aseră niciodată, o experien'ă remarcabilă,
schimbătoare de via'ă a fost ini'iată. Duhul Sfânt s-a exprimat prin
ei într-un mod dinamic care i-a legat de Dumnezeu și unii de al'ii.
Acestă minune a limbilor îmbină într-un mod minunat ini'iativa
Duhului Sfânt cu participarea omului.
Darul limbilor este în func'iune astăzi într-un mod evident. El nu
are menirea de a înlocui responsabiită'ile creștinului sau de a
minimaliza importan'a Bibliei, ci va da valoare tuturor lucrurilor
bune pe care Dumnezeu le are în via'a creștinului. Iată câteva
motive importante pentru a căuta folosirea acestui dar:
• Eviden ă personală. Duhul Sfânt folosește limbile ca un
semn miraculos al locuirii. Minunea limbilor confirmă
prezen'a în noi a Duhului, folosind un membru al trupului
– cel mai dependent de voin'a și ra'iunea omului – limba.
• Declararea laudei. Folosirea limbajului spiritual
declanșează un val de închinare profetică și face ca inima

EDITORIAL,

continuare...

Cine este Duhul Sfânt?

să plutească în adorare și închinare la niveluri imposibil de
atins prin mijloace pur omenești.
• Imbold pentru împlinirea Marii Trimiteri. Limbile
reafirmă chemarea noastră către na'iuni și urgen'a împlinirii
Marii Trimiteri. Botezul cu Duhul Sfânt aprinde pasiunea
arzătoare de a-L proclama pe Cristos fiecărui grup etnic.
• Autentificarea experien ei. Exprimarea în limbi
autentifică experien'a și este o dovadă că este aceeași cu a
creștinilor de pretutindeni. Deasemeni, inversează
blestemul babilonic al separării, ini'iind unitatea, din nou,
la alte cote și cu altă motiva'ie.
• Rugăciunea în Duhul. Darul miraculos al limbilor, activat
de Duhul Sfânt, aduce o nouă dimensiune, glorioasă, a
rugăciunii în via'a noastră.
Doamne, Duhule Sfinte, vino cu toate aceste valori, vino cu
prezen'a Ta, vino cu focul Tău: focul ungerii supranaturale, focul
curajului, focul integrită ii și a smereniei, focul sfin eniei și a
rugăciunii. Amin.

Evenimente speciale
Ghiurãu Cristian cu Lucaci Anca
Ieri, 22 Iunie a avut loc căsătoria lui:

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

Cincizecimea

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

Scripturile spun că El este Dumnezeu. Ele conferă Duhului Sfânt
atributele care sunt ale lui Dumnezeu Tatăl și ale Fiului. Psalmul
139:7 spune: Unde mă voi duce departe de Duhul Tpu și unde voi
fugi departe de Faa Ta? Aceasta e omniprezen0a, și nici măcar
diavolul nu este omniprezent. Numai Dumnezeu este
omniprezent. În Iov 26:13 se spune că are putere să creeze: Prin
Duhul Lui El a înseninat cerul. De asemenea, în Iov 33:4: Duhul
lui Dumnezeu m-a făcut, și suflarea, oaspetele, duhul, spiritul
Celui Atotputernic dă viaă, așadar aici se spune că Duhul Sfânt
este Creator. El a dat porunci – cum zice Duhul Sfânt (Evrei 3:7)
– și numai Dumnezeu poate face asta. El este numit Domn în 2
Corinteni 3:17.

Da, Duhul Sfânt este Dumnezeu și cel mai important lucru este
că Duhul Sfânt este prezent acum. Aici este prezen0ă, o divinitate
nevăzută. Nu vi-L pot aduce, vă pot spune doar că El este aici. Vă
pot spune că este o prezen0ă în mijlocul nostru, o personalitate
care simte, care cunoaște. Știe cum reac0ionezi tu la adevărul cu
privire la Fiin0a Sa, la personalitatea Sa și la prezen0a Sa. Știe ce
gândești acum.
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• 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. Folosi0i plicul de colectă pentru aceste dona0ii. „Să
dăm hrană celui flămând”!

Din seria:

290 lei

taxă
participare

ghia
mergem la Le
.ro
www.leghia

Înscrieþi-vã la Robert Pop.

Termen de înscriere:

*

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