ZIUA 6 - să fie rezistenţi şi biruitori în lupta spirituală, să nu fie intimidaţi de
împotrivirile şi uneltirile oamenilor și ale diavolului, ci încredinţaţi de însoţirea lui
Dumnezeu să înainteze prin credinţă

ZIUA 13 - să fie oameni concentraţi pe ducerea veştilor bune: să continue lucrarea
Domnului Isus de tămăduire a celor cu inima zdrobită și de eliberare a celor captivi.
Să-i încredinteze pe oameni de îndurarea și harul lui Dumnezeu.

20 Ştiţi că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos şi nu m-am temut să vă
propovăduiesc şi să vă învăţ înaintea norodului şi în case

25 Şi acum, ştiu că nu-mi veţi mai vedea faţa, voi toţi aceia în mijlocul cărora am umblat
propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu.

21 şi să vestesc iudeilor şi grecilor pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul
nostru Isus Hristos.

26 De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor.

ă de la Domnul, fără rezerve
ZIUA 7 - să spună mai departe tot ceea ce au pe inim
inimă
sau teamă, fără să se lase intimidaţi de cei care vor refuza să primească sau de
împotrivitori.
ZIUA 8 - să petrecă timp tot mai mult şi de calitate cu oamenii, atât în Adunarea
Bisericii sau în mijlocul mulţimii cât şi în casele oamenilor sau în particular
ZIUA 9 - să fie pocăiţi şi să predice pocăinţa: S
Săă predice împotriva păcatului,s
păcatului,săă
avertizeze față de pericolul trăirii în păcat şi ssăă sublinieze valoarea jertfei Domnului
Isus.
ZIUA 10 - să fie credincioşi şi să predice credinţa: însuşirea Cuvântului, a
promisiunilor şi poruncilor Domnului; încredinţarea pe braţul Domnului, a
problemelor, resurselor, relaţiilor şi oamenilor, lucrărilor, viitorului etc;
împărtăşirea/mărturisirea şi trăirea principiilor creştine.

ZIUA 14 - să fie preocupaţi de salvarea tuturor oamenilor cu care se întâlnesc zilnic
şi pe care îi cunosc: să-i încredinţeze de păcătoşenia lor şi de harul salvării prin
Domnul Isus
ZIUA 15 - să exemplifice prin viaţa lor, cum se trăieşte în Împărăţia lui Dumnezeu
(după ce princiipii, ce privilegii şi ce responsabilităţi)
27 Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.
ZIUA 16 - să comunice, într-un fel sau altul tot planul lui Dumnezeu; să nu caute să
le personale; să
vorbească în fun
cţie de ce place oamenilor sau de preferinţe
funcţie
preferinţele
stăruiască în Cuvânt şi să fie sensibili la călăuzirea Duhului Sfânt
28 Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt
episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.

22 Şi acum, iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să ştiu ce mi se va
întâmpla acolo.

ZIUA 17 - să se cerceteze zilnic în lumina Cuvântului şi a Feţei lui Dumnezeu; să-şi
evalueze viaţa şi lucrarea şi să nu le fie ruşine să se pocăiască dacă este cazul; să fie
receptivi în raport cu sfaturile sau o
bservaţiile altora.
observaţiile

23 Numai Duhul Sfânt mă înştiinţează din cetate în cetate că mă aşteaptă lanţuri şi
necazuri.

ZIUA 18 - să vegheze asupra ,,turmei”, să o hrănească şi s-o conducă tot mai
aproape de Domnul Isus

ZIUA 11 - să fie plini de Duhul Sfânt, să fie obişnuiţi în călăuzirea Duhului şi
hotărâţi să-L asculte pe Dumnezeu

ZIUA 19 - să preţuiască ,,turma” şi pe fiecare credincios în parte; credincio
șii
credincioșii
aparţin Domnului Isus care a plătit cu viaţa Lui

ZIUA 12 - să aibă o mentalitate corectă cu privire la suferinţă; să nu fie surprinşi
de necazuri şi opoziţie în lucrarea pe care o fac; să poarte crucea (să sufere cu
speranţa că urmează ca Dumnezeu să facă ceva important; în timp ce suferă să fie
buni, integri, credincioşi.)
24 Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai
să-mi sfârşesc cu bucurie calea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să
vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu.

29 Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa
turma;
30 şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să
tragă pe ucenici de partea lor.
ZIUA 20 - să aibă discernământ spiritual, să identifice, să-i mustre şi să-i corecteze
pe cei care prin învăţătură şi purtare fac rău Bisericii

ZIUA 21 - să se îngrijească de cei slabi şi vulnerabili ca să nu se rătăcească
ZIUA 22 - să nu creeze partide în jur ci să-i apropie pe oameni de Hristos
31 De aceea vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am
încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.
ZIUA 23 - să caute, în accord cu Scriptura
Scriptura,, sfatul unor oameni duhovniceşti
ZIUA 24 - să fie oameni ,,plini de bunătate şi orice fel de cunoştinţă” astfel încât
oamenii din jur să caute sfatul lor
2018
32 Şi acum, fraţilor,
vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său
care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.
ZIUA 25 - să inspire curaj şi speranţă reală, tuturor oamenilor, indifferent de
ă; să-i întărească în credință pe cei din jurul lor.
starea lor spiritual
spirituală;
33 N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva.
34 Singuri ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau
cu mine.
ZIUA 26 - să nu fie materialişti, profitori; să nu selecteze în funcţie de posibilele
avantaje personale slujirile în care se implică și oamenii cu care stau de vorbă.
35 În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să
ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis:
Este mai ferice să dai decât să primeşti.”
„„Este
ZIUA 27 - să poată spune celor din jur: ,,călcaţi pe urmele mele întrucât şi eu calc
pe urmele Domnului Isus”, aceasta, referitor la cât mai multe domenii ale vieţii,
cu smerenia necesară dar şi cu îndrăzneală
36 După ce a vorbit astfel, a îngenuncheat şi s-a rugat împreună cu ei toţi.
ZIUA 28 - să fie oameni ai rugăciunii, în odăiţă şi împreună cu alţi fraţi şi surori
ZIUA 29 - să fie oameni de echipă: să nu fie individualişti, politicieni care urmăresc
propria agendă; să ştie să se supună şi în acelaş timp să exercite autoritate
ă.
spiritual
spirituală.
37 Şi au izbucnit cu toţii în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel şi l-au sărutat.
ZIUA 30 - să fie o reală binecuvântare pentru Adunare şi să se simtă cu durere
lipsa lor
38 Căci erau întristaţi mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea
faţa. Şi l-au petrecut până la corabie.
ZIUA 31 - să lase o amintire plăcută în orice loc în care calcă și mai ales ssăă facă
ucenici asemenea Domnului Isus.
ĂRUG
Pastor Ioan BUGN
BUGNĂRUG

RUGĂCIUNE PENTRU PĂSTORI, PREZBITERI ŞI DIACONI
Pornind de la cuvintele rostite de Apostolul Pavel, prezbiterilor din Efes, să ne rugăm
în fiecare zi a lunii pentru întrega conducere a Bisericii Betel.
Fapte 20:17 Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes şi a chemat pe prezbiterii bisericii.
18 Când au venit la el, le-a zis: „Ştiţi cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua
dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei.
ZIUA 1 - pentru o trăire ireproşabilă
ireproşabilă;; să umble în lumină, să fie sinceri şi curaţi, să nu
fie ipocriţi
ZIUA 2 - să fie oameni de care să te bucuri că poţi trăi în prejma lor şi să-ţi fie uşor să
te apropii de ei
19 Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi şi în mijlocul încercărilor pe
care mi le ridicau uneltirile iudeilor.
ZIUA 3 - să aibă o mentalitate şi o practică de robi
/slujitori ai Domnului Isus Hristos;
robi/slujitori
să facă tot ceea ce le porunceşte Domnul, fără a pretinde ceva în schimb şi fără a-şi
asuma vreun merit; să nu caute neaparat să fie pe placul oamenilor, să confrunte
păcatul şi pe păcătoşi, să nu dilueze mesajul Evangheliei cu prea multe generalităţi
sau glume.
ZIUA 4 - să fie smeriţi
smeriţi;; să privească mereu la măreţia lui Dumnezeu; să fie
preocupaţi prioritar de binele altora; să fie discreţi; să amplifice dimensiunea
ascunsă a trăirii ; să nu se bazeze pe abilităţile sau înţelepciunea lor ci pe harul dat
celor smeriţi
ZIUA 5 - să fie plini, până la lacrimi, de compasiune pentru toţi oamenii
oamenii,, mai ales
pentru cei slabi, cei aflaţi în pericol sau cei nemântuiţi

