
08:15   Înviorare

08:00   Trezire

08:30   Devoțional personal

09:00   Mic dejun

12:00   Timp liber

13:30   Prânz

11:00   Studiu aplicativ, pe grupe

17:30   Program de duș  / Timp liber

14:00   Timp liber

15:30   Activități sportive

10:00   Închinare și mesaj biblic (sesiune în plen)

19:00   Cina

00:00   Stingerea (liniște)

20:00   Închinare și activități în plen 

  (mesaje biblice, creație, Q & A, dezbateri, mărturii)

21:00   Timp liber

TABĂRA DE VARĂ BETEL  | 8 -13 AUGUST

PROGRAMUL (ORIENTATIV) ZILNIC AL TABEREI*

*Cu excepţia zilei în care se vor organiza drumeţii pe munte

7 a u g u s t

b. Asupra celor subordonați (4:1)

c. Asupra celor necredincioși (4:1-6) 

1) Cât de asemănătoare este vremea/situația noastră cu cea a apostolului Pavel (4:10a, etc.) și a 

altor credincioși din vremea sa?

2) Cum ne putem verifica în mod real relația personală cu Hristos?

3) Cât de mult contează dacă aerul proaspăt pe care îl oferim altora vine de la noi sau de la Hristos?

4) Ce exemple specifice ne vin în minte atunci când ne gândim la influențe „toxice” pe care le 

putem avea în biserică/familie/societate?

b.Influența copiilor asupra părinților (3:20)

III. Influența în societate (3:22 – 4:6)

c. Influența părinților asupra copiilor (3:21)

a. Asupra celor în poziții de autoritate (3:22-25)

Întrebări pentru grupuri:

d. Ținta influenței pozitive: onoarea lui Dumnezeu (3:17) 

I. Influența în biserică (3:12-17)

b. Dimensiunile practice ale influenței pozitive (3:12-15)

a. Fundamentele influenței pozitive: relația cu Hristos și inima nouă (3:12)

Creștinul este chemat nu numai să facă diferența dintre aerul toxic/poluat și aerul proaspăt și să 

fie atent la ce „inspiră” ci și ca (prin influența sa) să ajute pe alții să experimenteze aerul proaspăt

c. Ghidul influenței pozitive: Cuvântul lui Dumnezeu (3:16)

II. Influența în familie (3:18-21)

a. Influența în relația de cuplu (3:18-19)

Introducere: 

5) Ce experiențe pozitive putem împărtăși despre modul în care i-am ajutat (sau i-am putea 

ajuta) pe alții să se bucure de aer proaspăt (în biserică/familie/societate)? Cum am putea înmulți 

sau dezvolta în viitor astfel de experiențe?

INFLUENŢA CREȘTINULUI: poluare sau prospeţime?

(Coloseni 3:12 – 4:6)

pastor ALEXANDRU NEAGOE

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta



O CANTITATE MARE DE AER PROASPĂT este mai necesară decât alimentele și băuturile. Putem 
trăi fără hrană timp de câteva săptămâni, fără apă timp de câteva zile, dar fără aer, puțin.

- Trup: imunitate, somn, digestie, piele, concentrare, articulații, sinuzită, plămâni, anxietate

A. Trup; 5secunde inspiri/5 secunde apnee/5 secunde expiri
EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE PENTRU:

B. Suflet:
1. FII PERMANENT PREOCUPAT  SĂ RESPIRI ÎNTR-UN MEDIU C……………………........

IMPORTANȚA RESPIRAȚIEI PENTRU:            

- Suflet: Ce efecte, beneficii are faptul că trăim într-un mediu social, spiritual “curat”?     

- mediu curat există, este aproape de tine; este tot mai prețios, trebuie căutat; presupune acțiune, 
costuri, investiții

2. ÎNVAȚĂ SĂ RESPIRI  C……………………..........
- echilibru corect între ce introduci, însușești și ceea ce scoți afară, respingi

Ce este “poluat” și ce este “curat, proaspăt” în mediul social, spiritual în care trăiești? (acasă, la 
școală, pe stradă, pe internet, în Biserică, în societate) Cum te protejezi într-un mediu poluat?

- poziția corectă

Cum ajunge cineva care este “în Adam” să fie “în Hristos”?

Care este poziția corectă în raport cu următoarele probleme? (introdu în discuție probleme cu care 
se confruntă cei din grupul tău: copiatul, neascultarea de părinți, invidia, complexele de 
inferioritate, etc) 
Ce ar trebuie să preluăm și ce ar trebui să respingem din ceea ce ne spun alții cu privire la 
..........................................(fericire, dragoste, succes, și alte subiecte de interes pentru grupul tău)
3. ÎNVAȚĂ SĂ INSPIRI  P………………………................

Acest obicei de a respira superficial care nu permite plămânilor să fie umpluți cu aer proaspăt 
contează într-o așa măsură încât o treime din totalul deceselor rezultă din bolile de plămâni. 
a. Numește o promisiune a lui Dumnezeu...

- Respirație abdominală și nu respirație toracică

De la “în Adam” la  “în Hristos” (împreună cu El; în slujba Lui; în “Trupul” Lui)

Cum deosebești pe cineva care este ,”în Adam” de cineva  care este “în Hristos”

*(gândește-te la una sau mai multe promisiuni pe care le-a făcut Dumnezeu și vezi cum stai în 
raport cu ele )

-pe care ți-ai însușit-o deja, este a ta, te caracterizează

-ceea ce faci (acțiuni, deprinderi, obiceiuri dăunătoare) ...................................................................

 Învață să-ți verși inima înaintea Domnului

*fii foarte personal și identifică în sufletul tău ceea nu ai vrea să fie, dar se găsește din păcate. Prin 
vorbire/rugăciune spune-i Domnului, varsă-ți inima înaintea Lui. 

Spune Domnului ceea ce-ți face rău sufletului și ține de:

-ceea ce gândești (gânduri pesimiste, negative, eronate ) ................................................................

** Mărturisește Domnului un păcat de care ți-e mai greu să scapi, îl tot repeți după o vreme

-pe care nu ți-ai însușit-o încă, dar ai vrea să fie a ta, să ți-o însușești, să te caracterizeze
b. Cum faci ca o promisiune a lui  Dumnezeu să devină bun personal, a ta, să te caracterizeze? 

4. ÎNVAȚĂ SĂ EXPIRI T.................................... CO2, T........,.....................  “AERUL VICIAT”

-ceea ce simți (de ce anume îți este frică, ce te  îngrijorează, ce te întristează,  etc) ..........................

EXERCIŢII DE RESPIRAŢIE PENTRU SUFLET 
(Ioan 20:22)

pastor IOAN BUGNĂRUG

I. Analiza personajelor în raport cu relaţia lor cu Dumnezeu

- Naaman

- Ghehazi

- Ioram 

- Aerul proaspăt trebuie menținut.

- Putem extrage învăţături aplicabile zilelor noastre din această naraţiune?

II Reacţia personajelor la Harul lui Dumnezeu

- De ce avem nevoie de aer proaspăt?

- Influența societății și a mediului toxic promovat de aceasta accentuează nevoia de aer 

proaspăt.

Întrebări pentru discuţii:

- Elisei

- Harul lui Dumnezeu deschide posibilitatea accesului la aerul proaspăt.

- Ce a pierdut și ce a câștigat Naaman după întâlnirea cu Harul lui Dumnezeu?

- Dar Ioram, Elisei și Ghehazi?

 - Dacă da, care sunt acelea?

- Care este diferenţa între aerul proaspăt și cel poluat din punct de vedere spiritual?

- Care sunt pierderile când renunţăm la aerul proaspăt?

- Care pot fi pierderile atunci când renunţăm la aerul poluat?

OFERTA HARULUI

(2 Împăraţi 5:1-27)

TIBERIU JANAI
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