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Omul care își găsește odihna în Dumnezeu Îl glorifică pe Dumnezeu. Cel care își caută odihna în 

orice altceva decât în Dumnezeul suveran, Îl nesocotește. Acela Îi va transmite lui Dumnezeu, 

direct sau indirect, că altcineva sau altceva îi cunoaște inima mai bine și i-o poate împlini. 

3.  Dacă Mântuitorul te primește, inima ta va ajunge să se odihnească (Matei 11:28, 29)

1. Deși pământul clocotește, inima ta poate să se odihnească (vs. 1–7)

Starea de frământare din exteriorul tău e periculoasă pentru că poate afecta lăuntrul tău. Cu alte 

cuvinte, tulburarea lumii poate să devină tulburarea inimii. Însă, așa cum cetatea Sionului și-a 

găsit liniștea având prezența lui Dumnezeu, tot astfel se poate întâmpla cu orice inimă. Nu 

contează cine este afară și asediază sufletul. Dacă Dumnezeu este înăuntru, El poate alunga orice 

temeri. Pentru că tulburarea lumii nu va lipsi, asigură-te că nici Dumnezeu nu-ți lipsește.

Inima creștinului trebuie să se odihnească în stăpânirea lui Dumnezeu peste istorie. 

Întâmplările punctuale din istorie, când răul este distrus, trebuie să ne amintească de învingerea 

răului de la finalul istoriei. Conștientizarea suveranității lui Dumnezeu peste pământ și istorie 

atrage peste inimă o odihnă durabilă și profundă.

2. Deoarece Domnul împărățește, inima ta trebuie să se odihnească (vs. 8–11)

Pe pământul acesta, cuprins de frământări, nu există odihnă decât atunci când cineva acceptă 

invitația lui Hristos. Când cineva se raportează la El, va cunoaște  mai multe tipuri de odihnă. 
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 Mă uit la fețele necunoscute. Sunt oameni simpli, totuși sunt disprețuiți, detestați, puși 

deoparte. Unul din ei are tot trupul încătușat de paralizie. Altul are ochii închiși de orbire. Ceilalți 

au trupul pecetluit de lepră. Slăbănogul, orbul, bolnavii păcătoși stau acolo.

 Și Tu nu te-ai oprit aici, nu Te-ai mulțumit doar cu barca lui. Tu ai vrut mai mult. Să-i iei 

mai mult? Nu, Tu ai vrut să-i dai mai mult. ”Aruncă mreaja!” ai spus atunci. Fă pasul acela! 

Schimbă direcția! Pleacă la drum! - îmi spui și mie.

 În căutarea disperată, în resemnarea dezamăgită, în renunțarea cenușie a pătruns 

speranța unui nume – Cel din Nazaret. Și ei au plecat la drum. Cel paralizat a fost dus de patru 

prieteni. Leproșii au plecat și ei la Isus.

 Doamne, dacă Tu spui, fac pasul următor. Dacă Tu spui, vreau să ascult de Tine!

Adina Ogrăzeanu-Nagy

 Iar Tu, Doamne? Tu ai spus doar un cuvânt. Și ei? Cel paralizat s-a ridicat, fără să încerce 

să explice că el nu poate. Orbul s-a dus să se spele pe ochi. Leproșii au plecat și ei, deși pe trupul lor 

purtau încă urmele bolii. Ei au ascultat de primul Tău cuvânt. Nu au căutat pretexte, explicații, 

argumente. Doar au ascultat.

 Doamne, toată noaptea… - a început Petru răspunsul lui. Și eu aș spune: puterea mi-e pe 

sfârșite… și elanul aproape că m-a părăsit… nu mai văd nici un sens… Totuși, Petru a continuat: 

Dar dacă Tu spui, arunc mrejile!

 Îmi amintesc și de Petru. După noaptea cea lungă își spăla mrejile la mal. Eșecul lui, 

ineficiența nopții i-a descurajat și sufletul. Și atunci ai venit Tu, Isuse. I-ai cerut barca și el a pus-o 

la dispoziția Ta.

Ascultând la primul cuvânt
“… dar la cuvântul Tău voi arunca mrejile!” 

(Luca 5:5)
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10:00-10:50 Studiu biblic

19:00 - 20:30 Seara seniorilor:

  Mesaj: Alexandru Szucs

  Mesaj: Petru Bulica

  Când furtuna e prea mare

  (Marcu 4:35-41)

  Închinare, cor

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Fanfară

  Cum să nu ne lăsăm 

11:00-12:30 vinServiciu di :  

  Mesaj: Roland Eskinazi

JOI

  Fanfară

  păcăliți  (Iosua 9)

“... voi dar întăriţi-vă şi nu lăsaţi să 

vă slăbească mâinile, căci faptele 

voastre vor avea o răsplată.” 

(2 Cronici 15:7)
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Spații rezervate pentru părinți cu copii 

mici. Pe perioada serviciilor divine din 

biserică, părinții care au copii mici, pot 

folosi sălile „mama și copilul” (la parter sau 

sub balcon) sau pot sta în biserică (de 

preferat în spate, pe băncile rezervate lor).

Plicul pentru misiune. Persoanele care s-

au botezat sau transferat recent sunt 

invitate să ridice plicul pentru misiune 

(,,zeciuială ") de la casierie sau de la frații 

diaconi. Mulțumim tuturor membrilor 

bisericii care, cu perseverență și sacrificiu, 

daruiesc pentru susținerea lucrărilor 

duhovnicești.

Rugăciune pentru bolnavi. Îndemnăm 

frații și surorile care sunt bolnavi sau 

îngrijesc pe cei bolnavi, și care vor să fie 

menționați în buletinul bisericii, să solicite 

acest lucru frați lor diaconi sau la 

secretariatul bisericii.

Ajutoare Ucraina. Dacă aveți alimente, 

haine sau produse de igienă pregătite 

pentru Ucraina, în perioada 28-30 iunie, va 

fi organizat un nou convoi. Vă mulțumim!

Eveniment. Sâmbătă 2 iulie, ora 17:00, vă 

invităm să participați la un eveniment 

muzical cu tema "La miezul nopții va veni 

Isus" susținut de corul "Maranata" (cor 

reunit Arad, Bistrița-Năsăud, București, 

Ploiești, Timișoara) împreună cu soliști din 

București, Cluj și instrumentiști din 

Oradea, Arad, Timișoara. Evenimentul va 

avea loc la Biserica Baptistă Nr.2 din 

Timișoara, str. Zăvoi, Nr. 12. Vă așteptăm!

Motive de 
RUGACIUNE

Fr. pastor Alex Neagoe și corul bărbătesc 

reunit care astăzi vor sluji la bisericile 

baptiste din Moldova Nouă și Coronini.

Vindecare pentru persoanele care se 

confruntă cu probleme de sănătate: Vasile 

Sentici, Cornel Hudulin, Nicu Damșe, 

Lenuța Pogan, Daniela Sala.

Mulțumim Domnului pentru tot sprijinul 

Lui pentru copiii bisericii noastre, în 

contextul  examenului  de evaluare 

națională. Mulțumim pentru toți cei care s-

au ocupat de pregătirea lor și ne rugăm ca 

Domnul Isus să-i însoțească și să-i 

călăuzească pe elevi, toată viața. Ne rugăm 

ca Dumnezeu să-i călăuzească și pe mai 

departe, în alegerea liceelor potrivite.

Pace. Rugăciunea noastră constantă să nu 

înceteze să fie pentru pace în această 

perioadă, atât pentru cea din lume cât și 

pentru cea sufletească, fără de care nu 

putem auzi vocea călăuzitoare a Duhului 

Sfânt.

La multi ani!

Tripea Cristian

Puha Camelia

Groza Cristine

Bulzesc Gabriel

Fizedean Ion

Perneac GinaCociuba Mihaela

Mercea Estera

Orlescu Octavian

Gherga Doru Tamaș Ludovica
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