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  (1 Împ. 11:1-13; 1 Petru 5:8,9)

  compromisului

  Binecuvântare copii

  Mesaj: Petru Bulica

  Terenul minat  al  

11:00-12:30 Serviciu divin: 

  Închinare, cor mixt

DUMINICĂ
10:00-10:50 Studiu biblic

JOI
19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Fanfară

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Închinare, fanfară

  (Luca 10:25-37)

  Mesaj: Daniel Scornea

  Implicarea creștinismului 

  Mesaj: Petru Bulica

  în lumea contemporană

“... 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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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.

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).

Transferuri & reprimiri. Cei care au  

depus cerere de transfer / reprimire la 

Biserica Betel, sunt invitați luni, 18 iulie, ora 

19:00, la o întâlnire cu membrii comitetului 

bisericii.

Întâlnire prezbiteri și diaconi: luni, 18 

iulie, ora 19:00.

Ne rugăm ca toți cei care resimt în această 

perioadă oboseală în trupul, sufletul 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.

Protecție peste toți cei care vor călători în 

această perioadă. Dumnezeu să-i păzească 

de orice primejdie.

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.

Ca Dumnezeu să trimită ploaie peste 

pământul însetat și peste inimi însetate.

Încetarea războiului din Ucraina. 

Putere de rugăciune. Să-I cerem lui 

Dumnezeu 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.

Motive de 
RUGACIUNE

La multi ani!
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Text: 1 Ioan 2:12–27; 1 Ioan 2:17

STUDIU BIBLIC 

1 7 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

 Statornicia credincioșilor în conf lictul
 cu lumea, la vremea sfârșitului

Credincioșii adevărați sunt angrenați într-o luptă spirituală care va dura până la sfârșitul istoriei. 

Viața creștină este o luptă la care sunt chemați toți creștinii. Conflictul spiritual este unul 

continuu, fiindcă trăim într-o lume ostilă lui Dumnezeu și, mai mult, lupta devine tot mai 

intensă pe măsură ce ne apropiem de amurgul istoriei. Totuși, nu trebuie să fim descurajați, 

dimpotrivă, ar trebui să ne ajute să rămânem statornici în credință și să luptă, lupta cea bună.  

Doar creștinii adevărații pot duce această luptă.

Iubirea lumii este incompatibilă cu iubirea față de Tatăl ceresc. Nu se poate face un compromis 

spiritual acceptabil. Nu vă lăsați niciodată înșelați de ideea că putem împăca doi stăpâni, 

dimpotrivă, să alegem iubirea față de Dumnezeu! Tot ce este în lume este trecător. Nu este 

înțelept să investim și să iubim lucrurile trecătoare, în detrimentul celor eterne. Să urmărim 

stabilitatea în credință și învățătură.

În ciuda presiunilor societății în care trăim, să rămânem sub autoritatea lui Dumnezeu și a 

Cuvântului Său! Dumnezeu ne iartă întotdeauna păcatele, ca unor copilași. Să nu obosim să ne 

pocăim! Orice creștin este chemat la o viață de sfințire și biruință spirituală. Să nu ne mulțumim 

cu superficialitatea!

„Intrați cu laude [și recunoștință] pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui! 

Lăudați-L [fiți recunoscători față de El] și binecuvântați-I 
[și preamăriți-I cu afecțiune] Numele!” 

(Psalmul 100:4, Biblia amplificată)

E o plăcere să ai prin preajmă oameni recunoscători. Unii oameni trec prin viață bombănind, 

plângându-se și fiind nerecunoscători, dar sunt și alții care trec prin viață plini de bucurie, 

optimiști și recunoscători. Eu prefer să mă aflu în preajma oamenilor bucuroși, optimiști și 

recunoscători – voi, nu?

Atitudinea noastră plină de recunoștință nu numai că ne face să fim o companie plăcută, ci 

dovedește și noi niveluri de maturitate spirituală pe măsură ce ne apropiem mai mult de 

Dumnezeu. Cu cât mai mult ne apropiem de Dumnezeu, cu atât mai mult înțelegem tot ce a făcut 

El pentru noi și atunci ne e tot mai firesc să fim recunoscători. Dacă cineva nu e recunoscător 

pentru ceea ce a primit deja de la Dumnezeu, atunci de ce i-ar dărui Dumnezeu mai mult? O inimă 

recunoscătoare Îi arată lui Dumnezeu că știm să avem grijă de ceea ce ne-a oferit deja și că ne vom 

descurca să primim și mai multe binecuvântări, căci inima și atitudinea ne sunt la locul potrivit.

Data viitoare când nemulțumirea îți dă târcoale, oprește-te și laudă-L pe Dumnezeu pentru ceea 

ce a făcut deja în viața ta. Chiar dacă simți că e puțin ceea ce ai, laudă-L pe Dumnezeu pentru 

puținul pe care-l ai. Când o vei face, vei fi uimit să vezi cum El îți va recompensa inima 

recunoscătoare. Privește în jur și găsește un motiv pentru a fi recunoscător – o relație, o dorință 

împlinită, o reușită din trecut, un răspuns la o rugăciune. Nimic nu e prea lipsit de importanță ca 

să nu Îl preamărești pe Dumnezeu! (J.M.)
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