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DUMINICĂ 

10:00-10:50 Studiu biblic

11:00-12:30 vinServiciu di :  

  Cor mixt

  Îți porți crucea? 

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  (Matei 16:21-28)

  Cina Domnului

  Pericolul oboselii în facerea

  Fanfară

  Cor mixt

JOI
19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  de bine 

  (Gal. 6:9-10; 2 Tes. 3:13)

  Mesaj: Adi Neiconi

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Cor clopoței

  Mesaj: Alexandru Neagoe

“... 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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Eveniment pentru copii. Sâmbătă, 9 
iulie, ora 10:00, la Betel va avea loc un 
eveniment pentru copii. Sunt invitați 
copii începând cu vârsta de 6 ani și până 
în clasa a VIII-a. Vă rugăm să ne sprijiniți 
în rugăciune (mesaj de la învățătorii de 
copii).

Invitați. În această seară, îl vom avea ca 
invitat pe fratele pastor Adi Neiconi 
(Chicago) iar joi, 14 iulie, pe fratele pastor 
Busuioc Belciu (Australia).

Deces. A trecut la Domnul fratele Vasile 
Sentici, fost prezbiter al bisericii noastre. 
Înmormântarea a avut loc vineri. 
Dumnezeu să mângâie familia îndoliată.

Spații rezervate pentru părinți. Pe 
perioada serviciilor 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 dăruiesc pentru susținerea 
lucrărilor duhovnicești, cu perseverență 
și sacrificiu.

Rugăciune 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  
diaconilor sau la secretariat.

Vindecare pentru persoanele care se 
confruntă cu probleme de sănătate: 
Cornel Hudulin, Nicu Damșe, Lenuța 
Pogan, Daniela Sala.

Domnul Isus să-i călăuzească pe toți cei 
aflați la răscruce de drumuri. Ne rugăm 
atât pentru absolvenții de gimnaziu, de 
liceu și de facultate, cât și 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.

Ne rugăm ca toți cei care resimt în această 
perioadă oboseală în trupul, sufletul și 
duhul lor,  să răspundă chemări i 
Domnului Isus și să primească din partea 
Lui, odihna promisă. Ne rugăm pentru 
înțelepciunea de a ști  când să ne oprim, 
când și în ce direcție să pornim.

Motive de 
RUGACIUNE



Text: 1 Ioan 1:1–7; 1 Ioan 1:6–7

STUDIU BIBLIC 

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

 IMPORTANŢA PĂRTĂȘIEI CU DOMNUL

ȘI CU BISERICA SA

Ajutor pentru Ucraina
IBAN : Ro76 RZBR 0000 0600 2237 1687

Raiffeisen Bank Timisoara

Cont dedicat lucrării cu migranții

2. Invitația la părtășie (v. 3)

3. Beneficiile părtășiei (v. 4)

În pasajul pe care îl studiem în această săptămână, apostolul vorbește despre părtășia la 

care Dumnezeu Îi invită pe cei care sunt copiii Lui.   

1. Mărturia despre Isus Hristos: Cuvântul divin (vv. 1, 2)

4. Condiția părtășiei (vv. 5–7)

Mărturia despre Persoana și lucrarea lui Domnului Isus Hristos îl poate conduce pe 

omul păcătos spre o părtășie autentică cu Dumnezeu și cu copiii Săi, iar aceasta poate fi 

păstrată printr-o trăire plăcută Domnului. 

Am avut și eu parte de urcușuri și coborâșuri. Am avut și eu perioade secetoase în viața 

mea de rugăciune sau în cea de laudă și închinare. Uneori, L-am auzit foarte clar, dar au 

fost și alte dăți când nu am auzit nimic. Când treci printr-o astfel de perioadă, nu te lăsa 

demoralizat. Dumnezeu este cu tine, chiar dacă Îi simți prezența sau nu. Un credincios 

matur nu va lăsa ca relația sa cu Dumnezeu să depindă de ceea ce simte. Pur și simplu, 

poți alege să crezi că Dumnezeu este cu tine astăzi. Poți alege să Îl iubești și să te închini 

lui Dumnezeu prin credință. Te poți ruga, poți crede că El te aude și poți fi încredințat că 

El îți va da tot ce ai nevoie. Când faci aceste alegeri, vei descoperi o pace nouă în 

umblarea ta cu Dumnezeu și vei putea fi constant în fiecare perioadă din viața ta.

„Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut!                                         

Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine,                      

într-un pământ sec, uscat și fără apă.” (Psalmul 63:1)

În cele din urmă, oricât de mult L-am iubi pe Dumnezeu și oricât de mult ne-am apropia 

de El, cu toții trecem prin vremuri pustii… perioade în care prea puține lucruri ne mai 

dau putere sau ne mai hrănesc sufletul. Chiar dacă mergem la biserică, nu ne simțim 

deloc schimbați la plecare față de cum eram la sosire. Trecem prin perioade în care 

rugăciunile noastre par seci și perioade în care nu Îl mai auzim și nu Îl mai simțim pe 

Dumnezeu.

Dumnezeu te iubește și îți stă alături – chiar dacă simți sau nu lucrul acesta. 

Rămâi credincios atât în pustiu, cât și pe vârf de munte. (J.M.)

SĂ CREZI CHIAR ȘI CÂND EȘTI ÎN PUSTIU
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