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apare săptămânal

Fii credincios în lucrul Domnului!
Luni, 3 iulie

Duminică, 9 iulie

Citirea: 2 Împăraţi 12-14, Psalmul 78

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

Marţi, 4 iulie
Citirea: 2 Împăraţi 15-18, Proverbe 18:9-13
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Daniel Filip,
Ionel Socaciu

Miercuri, 5 iulie
Citirea: 2 Împăraţi 19-21, Psalmul 79
Întâlnire de evanghelizare şi învăţătură
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Azi, 2 iulie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Viorel Derecichei
ºi predică Samuel Norayr

Joi, 6 iulie
Citirea: 2 Împăraţi 22-25, Proverbe 18:14-18

Vineri, 7 iulie
Citirea: Coloseni, Psalmul 80

Sâmbătă, 8 iulie
Citirea: 1 Cronici 1-4, Proverbe 18:19-21

Proverbe 18:9
Versetul sãptãmânii:

Cine se leneveşte
în lucrul lui este
frate cu cel ce
nimiceşte.
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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 Teodor Bulzan

RUGĂCIUNE!
A fost și săptămâna de
rugăciune. Unii au venit.
Puțini. M-am întrebat și
eu, de ce? Domnul mi-a
spus: și azi, ca pe vremea
lui Ghedeon, Dumnezeu
își triază armata. Așa se
face că cei ocupați nu au
venit. Nici cei fricoși! Da, sunt unii cărora le este frică dacă aud
că e vorba de proroci. Unii, au o oarecare dreptate că s-au
întâlnit doar cu proroci – sperietori, alții, probabil că au ceva de
ascuns. În fine, au mai fost o categorie, și de data aceasta,
care nu au venit. Pe vremea lui Ghedeon au fost cei care au
băut apa într-un mod nepotrivit pentru un soldat. Acum s-au
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poticnit în taxa de participare. Tot un fel de neglijență spirituală.
A te poticni nu a fost niciodată și nu este nici azi o calitate!
Așadar, lucrurile au fost spuse! Principii, învățături, provocări
la o viață de rugăciune consistentă. Aceasta este cel mai
important. Repet, cel mai important e că a fost lansată o
serioasă provocare la o viață de rugăciune de cel puțin 30 de
minute pe zi! Această provocare o pot primi și cei care nu au
fost. Indiferent din ce motiv. Iar celor care, din motive
independente de ei, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și
motivațiile noastre, El le dă harul de a recupera ce-au pierdut.
Poate fi de ajutor, în sensul acesta și înregistrarea întregii
conferințe. S-a făcut înregistrare audio și stă la dispoziția oricui
dorește să asculte și să intre în rândul celor care beneficiază și
aplică învățăturile, dar mai ales provocarea de a ne ruga zilnic
cel puțin 30 de minute. De fapt, acesta este startul. Începutul.
Continuarea va trebui să fie o creștere. Da, orice este viu și
sănătos, crește!
Chemarea momentului, deci, este intensificarea vieții de
rugăciune, nu ca un scop în sine. Acesta, scopul, este o locuire
mai intensă, mai profundă, cu Dumnezeu pentru ca să ne
împlinim scopul pe care îl are El cu fiecare dintre noi.
Doamne ajută! Doamne dă izbândă!
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la Felicia Silaghi

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

continuare...

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.

Continuã slujirea în camera de vindecare interioarã (healing room).
Toţi cei care au nevoie de restaurare interioarã, rugãciune profeticã şi
slujire practicã pot lua legãtura cu Felicia Silaghi.
Aşteptãm sã ne trimiteţi prin S MS fie motivul dvs.
de rugãciune, fie alte ne voi pe care le aveţi în
sãptãmâna care urmeazã şi vã putem fi de ajutor:

07 7 0 92 1 61 8
Spicuiri din experienţele taberelor trecute…
Pentru minte tabăra a însemnat un loc în care m-am putut apropia
de Dumnezeu într-un mod autentic… am învățat că Domnul îți poate
vorbi într-un mod minunat chiar și când nu te aștepți.
Așteptări depășite – două cuvinte care pentru mine descriu perfect
tabăra de anul acesta. Mi s-a amintit că în loc să primesc o condamnare
la moarte, am primit cea mai mare ofertă de dragoste.
A fost un itimp
extraordinar de închinare în care ne-am apropiat de
ri
c
s
în …
Domnul
ă te vorbi!
s
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u
mn Am fost provocat să iau anumite decizii legate de felul în care îmi
o
D
şi
petrec timpul, decizii pe care să le pun în aplicare odată întors acasă.

