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  Cu Dumnezeu în vale

  Închinare, cor mixt
  Mesaj: Ioan Bugnărug

  Închinare, cor mixt

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  (Ezec. 3:22-27)

DUMINICĂ
10:00-10:50 Studiu biblic

11:00-12:30 Serviciu divin: 

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  Hristos (I): Marea  

  Mesaj: Busuioc Belciu

  (Fapte  24:14-16)

JOI
  amăgire (Mat. 24:3-14)

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Semnele venirii lui 

  Fanfară

   Valoarea cugetului curat 

“... 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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Întâlnire prezbiteri și diaconi: luni, 

18 iulie, ora 19:00.

Rugăciune bolnavi. Îndemnăm frații 

și surorile care sunt bolnavi/bolnave 

sau îngrijesc pe cei bolnavi, și care vor 

să fie menționați în buletinul bisericii, 

să solicite acest lucru  fraților diaconi 

sau la secretariatul bisericii, tel. 0256 

491 918.

Invitat special la Betel. Joi, 14 iulie, îl 

vom avea ca invitat special la biserica 

noastră, pe fratele pastor Busuioc 

Belciu din  Australia.

Spații rezervate pentru părinți. Pe 

perioada serviciilor divine din biserică, 

părinții care au copii mici, pot folosi 

sălile „mama și copilul” (care se află 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 care dăruiesc pentru 

susținerea lucrărilor duhovnicești, cu 

perseverență și sacrificiu.

Domnul Isus să-i călăuzească pe toți 

cei aflați la răscruce de drumuri. Ne 

rugăm pentru toți frații și toate surorile 

care trebuie să ia decizii importante. În 

mod special, ne rugăm pentru toți cei 

care știu că Domnul Isus este “Calea, 

Adevărul și Viața” dar nu sunt deciși să-

L urmeze.

Vindecare pentru persoanele care se 

confruntă cu probleme de sănătate: 

Lenuța Chira, Nicu Damșe, Cornel 

Hudulin, Lenuța Pogan, Dana Sala.

Putere de rugăciune.  Să cerem 

Domnului puterea de a sta zilnic în 

părtășie cu El, de a ne lăsa toate 

poverile la picioarele Lui și de a nu 

renunța atunci când răspunsul Lui 

întârzie să apară.

Protecție. Tatăl ceresc să lase protecția 

Sa peste toți cei care vor călători în 

această perioadă și să-i păzească de 

orice primejdie.

Ne rugăm ca toți cei care resimt în 

această perioadă oboseală în trupul, 

suf letul și duhul lor, să răspundă 

chemării Domnului Isus Hristos și să 

primească din partea Lui, odihnă. Ne 

rugăm pentru înțelepciunea de a ști  

când să ne oprim, când și în ce direcție 

să pornim.

Motive de 
RUGACIUNE



Text: 1 Ioan 1:8–2:11; 1 Ioan 2:6

STUDIU BIBLIC 

1 0 I U L I E

LEC Ţ I A  I NT EGRA LĂ ,  ÎN  MA NUA LUL  DE  ST UDI U  BI BLI C

sau ONLI NE, PE S I T E-UL W W W .REVI S TA C RES T I NULA ZI .RO

 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE 

RELATIEI CU DUMNEZEU

ADEVĂRATELE TESTE ALE CARACTERULUI

Într-o lume a relativismului și a incertitudinii, mesajul epistolelor lui Ioan reprezintă 

fundamentul solid al certitudinii vieții creștine trăite în Domnul Isus Hristos, în care 

avem siguranță, curaj și credință. Creștinul trăiește prin credința că are o viață nouă în 

Dumnezeu și că are viața veșnică. Aceste certitudini sunt explicate pe larg în aceste 

epistole, apostolul Ioan oferindu-ne învățături practice, atât de necesare pentru noi, 

credincioșii, pentru a putea trăi consecvent, zi de zi,  într-o relație autentică și spre 

sfințire în Domnul Isus. În textul de astăzi învățăm despre păcat, și despre modul în 

care trebuie să ne raportăm la acest aspect din viața omului credincios. 

Viața de credință reală și autentică este numai în Hristos, printr-o trăire ca a lui Hristos. 

Datorită naturii omenești păcătoase, singura modalitate de a avea o relație cu 

Dumnezeu este prin Domnul Isus, conștientizând această realitate a prezenței 

păcatului, prin mărturisire și pocăință primind iertarea și curățirea din partea lui 

Dumnezeu.

(Romani 5:4, Biblia amplificată)

Adevăratul caracter se revelează și atunci când facem ceea ce este corect față de ceilalți, 

chiar dacă nouă nu ni s-a făcut ceea ce este corect. Isus ne-a arătat acest lucru – atunci 

când era „[insultat și] batjocorit, nu răspundea cu [insulte și] batjocuri” (1 Petru 2:23, 

Biblia amplificată). Putem urma exemplul lui Isus purtându-ne frumos cu cineva care 

nu se poartă frumos cu noi, binecuvântând pe cineva care nu ne binecuvântează, iubind 

oamenii care nu ne prea iubesc. Astfel de lucruri a făcut Isus și, dacă vrem să fim ca El, va 

trebui să alegem să facem și noi aceste lucruri. Caracterul nostru este revelat atunci 

când alegem să facem ceea ce este corect chiar și atunci când nu vrem să o facem. (J.M.)

Adevăratul nostru caracter se arată prin ceea ce facem atunci când nu ne privește 

nimeni. Pentru a trăi într-o relație apropiată cu Dumnezeu, este important să ai un 

caracter puternic căci, când îți dai seama că Dumnezeu este cu tine în fiecare clipă din 

fiecare zi, ajungi să trăiești pentru a-L mulțumi pe El, indiferent dacă ceilalți se uită la 

tine sau nu. Mulți oameni fac ceea ce este corect atunci când altcineva – un lider, un 

angajator, o persoană influentă – îi privește, dar apoi caută calea mai ușoară când nu îi 

privește nimeni altcineva în afară de Dumnezeu. Noi, creștinii, ar trebui să spunem: „Voi 

face ceea ce este corect doar fiindcă vreau să-I fac pe plac Domnului.”

„Răbdarea [tăria] aduce biruință în încercare [credință aprobată și 

integritate testată], iar biruința aceasta aduce nădejdea [plină de bucurie      

și de încredere în mântuirea veșnică].” 

La multi ani!
Aldea Olga

Băltariu Maria

Costea Paul

Pușcaș Maria

Lucian Aurica Stoica Ana-Maria

Țepeș Ovidiu

Trandafiroiu Dan

Dieac Emilia

Gruia Daniel

Iovescu Menuța

Janai Vlad

Savcovici Maria

Sohorianu Alisa
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