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... prezența Duhului Sfânt în viețile 

noastre. Fie ca Duhul Sfânt să ne inunde 

inimile, să-L lăsăm să ne ghideze și astfel 

să ne modeleze, pentru a ne asemăna tot 

mai mult cu Tatăl nostru. 

 

... o inimă slujitoare și plină de 

dragoste. Haideți să ne punem pe deplin la 

dispoziția Domnului, să căutăm să Îl slujim 

din toată inima, să fim receptivi la nevoile 

celor din jurul nostru și să îi ajutăm cu 

dragostea pe care și Hristos ne-o arată 

 

"Când va veni Mângâietorul, Duhul 

adevărului, are să vă călăuzească în tot 

adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va 

vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi 

lucrurile viitoare." (Ioan 16:13)  
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09-12 /18-20 Evanghelizare 
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ÎN  RUGĂCIUNE  PENTRU  FAMILIILE BISERICII 
Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul  
celor care își serbează  
ziua de naștere  
săptămâna viitoare: 
 
 
|   DUMINICĂ 26 IAN. | 

Ana Spătaru 
Angelica Criste 
Iuliana Bogdan 
Nicolae Stoica  
 
|   LUNI 27 IAN. | 

Alexandra Dumitru 
Cosmin Ursan 
Efraim Boartăș  
 
|   MARȚI 28  IAN. | 
Adrian Popescu 
 
|   MIERCURI  29  IAN.   | 
Andreea Oneţ 
Liviu Antonovici 
Maria Rimboi 
Maria Rusu  
 
|   JOI  30  IAN.   | 
Hanna Guia 
 
|   VINERI 31 IAN.   | 
Genovia Pavel 
Iosif Sand  
Lidia Pap 
Luiza Gheorghe 
Nicoleta Pușa 
Roxana Dimofte 
Sanvina Filip 
Vasile Buzatu  
 
|   SÂMBĂTĂ 1 FEB.   | 
Daniel Tudose 

"Încolo, fraţii mei, tot ce 
este adevărat, tot ce este 
vrednic de cinste, tot ce 
este drept, tot ce este 
curat, tot ce este vrednic 
de iubit, tot ce este vrednic 
de primit, orice faptă 
bună şi orice laudă, aceea 
să vă însufleţească." 
  
(Filipeni 4:8)  A.P. 

     Suntem bucuroşi astăzi să aducem în faţa 

bisericii, familia Priala-Beuca. Prin harul lui 

Dumnezeu, Adela şi Vasile formează o fami-

lie din 3 iunie 2006. Apoi, după multe rugă-

ciuni, anul trecut, Dumnezeu a adăugat-o în 

familia lor şi pe micuţa Nadia. Adela este 

medic stomatolog, iar Vasile predă religie 

penticostală în câteva şcoli din judeţul Timiş. 

Suntem mulţumitori şi noi Domnului pentru 

familia Priala-Beuca şi totodată bucuroşi să 

fim parte din aceeaşi biserică şi să slujim  

împreună Domnului! 

 

    Slujire în biserică: Adela şi Vasile se 

bucură de părtăşiile bisericii, venind la 

închinare cu multă bucurie. Vasile este im-

plicat la timpul de rugăciune prin îndemnuri. 

Adela este dedicată îngrijirii micuţei Nadia. 

 

     Versetul familiei: Filipeni 4:13: “Pot 

totul în Hristos care mă întăreşte.” 

 

       Experienţe cu Domnul: “Experienţe cu 

Domnul avem foarte multe. Una dintre ele 

este minunea promisă care a apărut în viaţa 

noastră: Nadia. Chiar dacă medicii au zis că 

omeneşte nu se poate, Dumnezeu ne-a promis 

că ne va binecuvânta cu un urmaş în scurtă 

vreme. Din momentul în care ne-a vorbit 

Domnul, nu a trecut un an şi am primit 

comoara din partea Lui. Acum ne bucurăm şi 

Îi mulţumim pentru modul minunat în care a 

lucrat!”  

 

    Motive de rugăciune: “Predarea orei de 

religie e mai mult decât o profesie, e o slujire. 

Aici, copiii fraților evanghelici au șansa să 

audă Cuvântul lui Dumnezeu încă o dată. 

Poate ei nu au reușit în familie sau la biserică 

să acumuleze suficiente informaţii despre 

Dumnezeu și voia Lui, să-și consolideze cu-

noștințele și să-și formeze deprinderi. La 

școală au încă o oportunitate.  

    Profesorul are nevoie de sprijinul și      

ajutorul spiritual al bisericii în această lucrare. 

Totodată, noi ca părinţi, dorim ca biserica să 

se roage ca Domnul să ne dea înţelepciune, 

sănătate și pricepere să putem să îi acordăm 

Nadiei toate învăţăturile necesare pentru a-L 

sluji și urma pe Isus și de asemenea, a fi sare 

și lumină în lumea aceasta!” 

 

    Astăzi și întreagă săptămâna viitoare dorim 

să ne rugăm pentru familia Priala-Beuca, 

aducând înaintea Domnului această familie 

binecuvântată. Domnul să se îngrijească de 

toate nevoile lor aici pe pământ şi să le fie 

alături la fiecare pas! El să-i ajute să rămână o 

binecuvântare pentru cei din jur și pentru   

Bisericӑ! 

 

A. A. 

    Petru a fost un ucenic de 

frunte și totuși s-a lepădat de 

Domnul de trei ori. După 

aceasta, Petru a plecat în no-

apte, plângând. El nu și-a 

pierdut relația cu Isus în acel 

moment, dar a simțit acut 

durerea trădării sale și 

pierderea parteneriatului 

strâns cu Cineva pe care Îl 

iubea profund. Duhul lucra în 

el pentru a aduce durerea care 

duce la pocăință și refacere. 

    Pavel a avertizat: „Nu în-

tristați pe Duhul Sfânt al lui 

Dumnezeu!” (Efeseni 4:30). 

Dacă Duhul este mâhnit, este 

neliniștit și trist. Deși știm că 

mântuirea noastră nu s-a 

pierdut prin păcatul nostru, 

devenim, de asemenea, 

conștienți prin durere că   

există o încordare în relația 

noastră cu El. Comuniunea cu 

Dumnezeu este afectată și 

simțim o goliciune inconfor-

tabilă. Soarele este încă acolo 

și strălucește, dar nu mai 

simțim căldura lui. Este ca și 

cum un nor îl blochează. 

     O viață asemănătoare cu 

Hristos este un mister. Trăim 

viața - este vocea, corpul și 

mintea noastră - dar nu sun-

tem cu adevărat noi înșine 

deloc. Hristos trăiește în noi 

prin Duhul Sfânt. Ioan, 

același apostol care a scris o 

epistolă pentru a-i încuraja pe 

credincioși să nu păcătuiască, 

a inclus și una dintre cele mai 

bune promisiuni din Biblie:  

„Dacă spunem că suntem 

fără păcat, ne înșelăm pe noi 

înșine și adevărul nu este în 

noi. Dacă ne mărturisim 

păcatele, El este credincios și 

drept să ne ierte păcatele 

noastre și să ne curățească 

de orice nelegiuire.”  

(1 Ioan 1:8-9) 

    Un adevăr pe care l-am 

auzit în urmă cu mulți ani 

este cheia pentru a fi 

conștient și a rămâne în 

legătură cu Duhul Sfânt: „A fi 

conștienți de lucrarea 

Duhului Sfânt ne va rezolva 

90% din problemele noas-

tre.” Trebuie să disciplinăm 

mințile noastre pentru a 

rămâne conștienți de prezența 

Lui. 

    Planul lui Hristos era să-l 

înlocuiască pe „eu” cu „El” 

prin prezența Duhului. Aceas-

ta este oarecum un fel de 

„preluare corporativă” - dar 

are ca și rezultat o viață plină 

de pace și bucurie. 

Jim Cymbala 
www.resursecrestine.ro 


