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Voi cãuta roada luminii!
Luni, 16 iunie

Duminică, 22 iunie

Citirea: Levitic 1-3

Citirea: Efeseni 4-6
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Liviu Buzguţa
şi Teodor Bulzan

Marţi, 17 iunie
Citirea: 1 Împăraţi 10–13
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Joi, 19 iunie
Citirea: Proverbe 5-6

Vineri, 20 iunie
Citirea: Ezechiel 7-12
Întâlnirea liceenilor de la ora 18.

Sâmbătă, 21 iunie
Citirea: Luca 13–14

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

PARTENERIAT ÎN RUGĂCIUNE!

Miercuri, 18 iunie
Citirea: Psalmii 72–74
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
şi Florian Prodea
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Azi, 15 iunie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Florian Prodea

Efeseni 5:9

Versetul sãptãmânii:

Căci roada
luminii stă în
orice bunătate,
în neprihănire şi
în adevăr.

Într-un viitor foarte apropiat, sper să
putem lansa o metodă de rugăciune mai
puțin folosită, anume rugăciunea în
parteneriat cu dedicare pe o perioadă de
40 de zile.
Două sunt particularitățile acestei
metode de rugăciune: în primul rând că
are la bază un legământ pe care îl fac două persoane că se vor ruga în
fiecare zi una pentru alta, timp de 40 de zile. În al doilea rând, e vorba de
faptul că vor practica o rugăciune scrisă, desigur, cu libertatea de a se ruga
și altfel, cu propriile cuvinte.
În ceea ce privește rugăciunea scrisă, aceasta cuprinde zece motive
principale, am putea spune, zece dimensiuni ale rugăciunii și anume: Harul
lui Dumnezeu, Dragostea Lui și a noastră pentru El, compasiune pentru
oameni, pocăință, închinare, dedicare, dependență de El, influență în lumea
în care trăim, ucenicizare și recunoașterea autorității lui Isus în viața noastră.
Menționez că am fost învățați și încurajați să practicăm o astfel de metodă de
rugăciune la Summitul de conducere la care am participat în SUA. Metoda se
practică acolo de câțiva zeci de ani cu rezultate concrete.
Iată și câteva beneficii ale practicării unei asemenea metode de
rugăciune:

continuare...

• în primul rând, rugăciunea devine o disciplină, adică ceea ce
trebuie să fie.
• În al doilea rând, ne ajută la practicarea dării de socoteală.
• Ne ajută să ne ordonăm viața de rugăciune.
• Ne vom ruga pentru noi dar și pentru altcineva.
• Vom face rugăciuni complete, adică rugăciuni care ating toate
aspectele pentru care trebuie să ne rugăm.
• Practicarea rugăciunii scrise este minim – obligatoriu (face parte din
legământ) fără a fi obligați să ne rezumăm doar la rugăciunea scrisă.
Iar dacă cineva are rețineri în a se ruga rugăciune scrisă, vreau doar să
amintesc că Domnul Isus Însuși ne-a lăsat o rugăciune care a fost scrisă și,
deasemenea, rugăciunea pe care o vom practica este o rugăciune inspirată,
poate mai profundă și mai completă decât multe din rugăciunile libere
practicate azi de mulți creștini.
Să ne rugăm, deci, și doi câte doi, în legământ dar și toți împreună.
Pe săptămâna viitoare!

Dumnezeu la lucru…

Aceasta este mărturia mea, cum Dumnezeu
m-a vindecat de Scleroza Multiplă – de Adriana Flutur
(continuare… )
De ce am crezut toate minciunile pe care mi le-a spus? De ce am crezut că
Dumnezeu a îngăduit boala,… că Dumnezeu are un plan cu acestă boală?
Diavolul m-a min)it și m-a furat din prima secundă de când am aflat diagnosticul.

Acum, poate ve)i fi dezamăgi)i să citi)i că nu am fost la un pastor anume să se
roage pentru mine, nu am fost în altă )ară la cineva vestit care vindecă sau la
întâlniri speciale de rugăciune undeva prin mun)i; nu pot să vă dau un nume de
persoană, o re)etă sau o metodă de vindecare specială pe care s-o pute)i urma
sau recomanda la al)ii. Am un singur nume: ISUS. M-am rugat mult, m-am rugat
cu credin)ă, am mers în fa)ă la rugăciune pentru bolnavi și pastori diferi)i, mi-au
facut ungerea. Care a fost acela prin care a venit vindecarea? Nu știu… poate
nici nu a fost printr-un om anume… știu numai că sunt vindecată. Nu știu când și
cum m-a vindecat Dumnezeu, știu doar ca scleroza nu mai este parte din trupul
meu. Nu mai iau tratamente, nu mai am simptome, sunt un om sănătos ca și
oricare altul, Slavă Domnului. Este trist ca m-am lăsat min)ită de diavolul și am
fost așa de comfortabilă cu noul meu diagnostic, făcându-i un col)ișor de loc în
via)a mea.

Aș vrea ca al)ii să fie scuti)i de suferin)a unei boli. Boala trebuie privită de la
început în ochi și expulzată afară, boala nu este de la Dumnezeu, El vrea să ne
scape de ea.

Sfatul meu pentru oricine cu un diagnostic, oricât de mic sau mare, este să nu
cocheteze cu boala. Să-i declari război, să nu te oprești din rugăciune până nu
scapi de ea. Isus a venit să ne dea via)a, și să ne-o dea din plin, nu cu col)ișoare
de boală. Trebuie venit la Isus, trebuie mers și luptat pentru vindecare cum a
făcut femeia cu scurgere de sânge: cu credin)ă și perseveren)ă, până primești
ce cau)i. Iar dacă nu primești, nu te lași până nu mergi pe picioarele tale.
Diavolul a venit să ne fure, să ne distrugă și să ne omoare. Boala vine de la
diavolul. Punct. Să nu ne lăsăm fura)i și min)i)i de diavolul. Să luptăm la nivelul
gândurilor noastre unde diavolul vine cu tot felul de minciuni, de multe ori
învelite în versete biblice sau spiritualizate.
Adevarul este: Prin rănile Lui, suntei vindecai.

Anunţuri

Încã mai sunt locuri pentru turneul de vizitare a Israelului. Plecarea s-a
amânat pentru 4 Iulie. Deci mai este timp de pregãtire şi regândire.
Pentru detalii şi înscriere vã rog sã luaþi legãtura cu fr. Derecichei Aron.
„S ã dãm hranã
ce lui flãm ând“!
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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 l e 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 l d ã une i pe rsoane în
ne voie . F oloseşte plicul de colectã pentru aceste donaþii.

Eveniment special

Şorhenþ Nicolae cu ªanta Diana Raluca
Ieri, 14 Iunie a avut loc căsătoria lui:

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

