
Evenimente din perioada următoare: 
 

Data, ora și locul Evenimentul 

Vineri-Sâmbătă, 24-25 Mai Congresul Cultului Baptist – Cluj Napoca 
 

Sâmbătă 25 Mai, ora 17-18,30 
Sala Auditorium, Grădina 
Botanică 

Eveniment evanghelistic pentru familii: 
relația părinți-copii („O familie unită și 
apropiată”) 

Sâmbătă 25 Mai, ora 19-20,30 
Sala Auditorium, Grădina 
Botanică 

Eveniment evanghelistic pentru familii: 
relația părinți-adolescenți („O familie 
unită și apropiată”) 

Duminică 26 Mai, ora 17-18,30 
Sala Auditorium, Grădina 
Botanică 

Eveniment evanghelistic pentru familii: 
relația dintre soți („Acceptarea în 
căsnicie este o artă”) 

Sâmbătă 1 Iunie, ora 17-19,      
în Parcul VIVA din Galați 

Eveniment evanghelistic pentru copii 
(continuare la „Festivalul Prieteniei – 
Dincolo de nori”) – organizat de BCB 
„Sfânta Treime” Galați 

Duminică 2 Iunie, ora 10 Vizita corului ”Voice of Mobile” din SUA 
 

Duminică 2 Iunie, ora 16 Nuntă: Andrei Petecariu și Nicoleta 
Barbu 

Joi 6 Iunie, ora 18 Sărbătoarea Înălțării Domnului Isus       
(și seară de rugăciune cu toată biserica) 

Duminică 9 Iunie, ora 10 Botez nou testamental și Cina Domnului 
 

Duminică 16 Iunie, ora 10 și 18 Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt 
(Rusaliile) 

Duminică 23 Iunie, ora 18 
La Grădina de vară a Teatrului 
muzical ”Nae Leonard” din 
Galați 

Concert evanghelistic cu grupul 
”Messengers” din SUA – eveniment 
organizat de toate bisericile evenghelice 
din Galați 

 

Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom 
cădea de oboseală. (Galateni 6:9) 
 

De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, 
căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. (1 Corinteni 15:58) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Rugăciunea – pregătind calea lui Dumnezeu 
(meditație preluată în contextul evenimentelor evanghelistice din lunile Mai și Iunie 2019) 

 

 Un slujitor al lui Dumnezeu a spus: “Rugăciunea este calea ferată pentru lucrarea lui 

Dumnezeu.” Într-adevăr rugăciunea este pentru voia lui Dumnezeu ceea ce este calea ferată pentru tren. 

Locomotiva este plină de putere: poate alerga sute de km pe zi, dar dacă nu există cale ferată ea nu va 

înainta deloc. Tot astfel este legătura dintre rugăciune şi lucrarea lui Dumnezeu. Fără nici o îndoială, 

Dumnezeu este Atotputernic și poate face tot ce vrea, dar El nu va lucra dacă tu şi eu nu lucrăm 

împreună cu El în rugăciune, dacă nu pregătim calea pentru împlinirea voii Lui, dacă nu facem prin 

Duhul “tot felul de rugăciuni şi cereri” (Ef. 6:18). Deci, cea mai importantă lucrare a noastră este să 

pregătim calea Domnului. Nici o altă lucrare nu se poate compara cu aceasta. La Dumnezeu sunt multe 

posibilităţi dar acestea se vor transforma în imposibilităţi dacă noi nu deschidem calea pentru El. În 

lumina aceasta, rugăciunile noastre făcute într-un gând cu Dumnezeu, trebuie să crească tot mai mult. 

Chiar dacă activităţile noastre printre oameni sunt importante, lucrarea noastră cu Domnul, prin 

rugăciuni aduse înaintea Lui, este mult mai importantă. 

 Rugăciunea nu este o încercare de a îndupleca inima cerului. Este cât se poate de greşit să 

credem că Dumnezeu, fiind aspru, noi trebuie să ne angajăm să-L convingem în rugăciune şi astfel să-L 

facem să-şi modifice hotărârile. Dacă rugăciunea nu este după voia lui Dumnezeu, ea este fără valoare. 

Noi ne luptăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciuni pentru ca voia Lui, blocată de neascultarea omului 

sau de diavolul, să fie împlinită cu tărie potrivit cu hotărârile Lui. Să nu uităm că, dacă Dumnezeu ar 

trimite de la Sine lucrători, Hristos nu ne-ar mai porunci să ne rugăm Domnului secerişului să trimită 

lucrători! Dacă Numele lui Dumnezeu se va sfinţi de la Sine, dacă împărăţia Sa va veni fără nici o 

nevoie de cooperare din partea noastră, dacă voia Lui se va face în mod automat pe pământ, Domnul 

Isus nu ne-ar fi spus să ne rugăm la fel cum a făcut-o El.  

Dumnezeu a ales să lucreze cu putere numai în situaţii în care copiii Lui se arată a fi în 

armonie cu voia Lui și El refuză să lurcreze în domenii unde nu sunt rugăciuni şi unde poporul Lui nu 

este în armonie cu voia Lui. Câte rugăciuni exprimă astăzi voia lui Dumnezeu? Cât de mulţi credincioşi 

lucrează cu adevărat împreună cu Dumnezeu în rugăciune? Lepădarea de sine trebuie practicată peste 

tot. Ea este la fel de importantă în rugăciune ca şi în lucrare. Trebuie să ştim că noi, cei răscumpăraţi, 

trebuie să trăim pentru Domnul – Cel care a murit în locul nostru şi care acum trăieşte și mijlocește 

pentru noi.  

În înţelegerea noastră obişnuită despre rugăciune, se remarcă o rătăcire serioasă, şi anume, 

faptul că adesea ne închipuim că rugăciunea este o modalitate de exprimare a ceea ce avem noi nevoie; 

un strigăt al nostru către Dumnezeu pentru ajutor. Şi nu vedem că rugăciunea ar trebui să fie în primul 

rând cererea noastră ca Dumnezeu să-Și împlinească scopul Lui. Gândul original al lui Dumnezeu nu 

a fost, cu siguranţă, acela de a-i lăsa pe credincioşi să-şi atingă ţintele şi planurile lor prin rugăciune; 

ci mai degrabă ca Dumnezeu să-şi împlinească planul Lui prin rugăciunile credincioşilor. Aceasta nu 

înseamnă că cei credincioşi nu trebuie să ceară niciodată lui Dumnezeu să poarte de grijă nevoilor lor, 

ci ne arată faptul că mai întâi trebuie să pricepem sensul şi semnificaţia divină a rugăciunii. Când un 

credincios este în lipsă, el trebuie să se întrebe: “această nevoie (lipsă) în care mă aflu contează pentru 

Dumnezeu şi pentru planurile Lui? Vrea El ca eu să fiu în această situaţie dificilă? Este voia Lui să mi 

se asculte rugăciunea de cerere şi să mi se dea ceea ce am eu nevoie?” Când vezi (şi înţelegi) că voia 
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lui Dumnezeu este să-ţi rezolve nevoia ta, atunci roagă-te ca El să-şi împlinească voia Lui şi planurile 

Lui prin chiar rezolvarea nevoii tale. Odată ce ai ajuns să cunoşti care este voia Lui, trebuie să te rogi 

potrivit cu voia lui Dumnezeu pe care o cunoşti. Şi atunci problema nu mai este dacă nevoia ta este 

împlinită, ci dacă se face voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită. Cât de multe căderi sunt 

aici: credincioşii dau adesea prioritate rezolvării nevoilor personale, şi cu toate că ştiu faptul că 

Dumnezeu doreşte să împlinească aceste nevoi ale lor, ei nu mai cer să se împlinească voia Lui în ei şi 

în cei din jur. Ei sunt preocupaţi de un singur lucru: doar de rezolvarea propriilor probleme. Rugăciunea 

pentru nevoile personale trebuie adusă indirect, cerând mai întâi ca voia Domnului să se facă. Acesta 

este secretul rugăciunii, şi cheia biruinţei în rugăciune. 
 

Aniversări ale zilei de naștere în luna Mai și Iunie 
 

                                                           Luna Mai 
Onu Narcisa 1  Ghiţă Alina 19 
Cristian Georgiana 3  Clopoţel Tatiana 23 
Zlatan Mihaela 6  Bulugu Alina  24 
Cireş Sorin 13  Bocăneală Emica  26 
Zlatan Mariana Tabita 17  Tudose Elena 29 
Bocăneală  Ion  19    

 

                                                           Luna Iunie 
Vartosu Petru 1  Federenciuc Dumitru 13 
Răşcanu Maricica  1  Muller Aurica 14 
Mazăre Ionel 2  Bulugu Dan 15 
Ghiţă Mioara 4  Creţu Ilona 15 
Polodeanu Maria 4  Rus Elena 20 
Bondrea Lavinia 5  Zamfir Maria  20 
Păun Cornel (Șivița) 5  Năstruţ Niculina 24 
Szilagy Aurel  8  Prodan Carmen 26 
Stancu Neta (Focșani) 9  Stan Teodora Rebeca 26 
Augustin Ionuț 10  Tudose Aurelia  26 
Năstruţ Ionuţ 10  Ghiţă Paul 27 
Mormenche Doina 12    

 

Motive de rugăciune pentru perioada 20 Mai – 30 Iunie 
 

 Pentru bolnavii bisericii și pentru cei bătrâni și/sau neputincioși fizic.  

 Pentru mântuirea celor nemântuiți din casele noastre. 

 Pentru evenimentele evanghelistice din restul lunii Mai 2019. 
o Evenimentele pentru familii și pentru evenimentul pentru copii din 1 Iunie – 

parcul VIVA 
o Pentru toți cei care vor auzi mesajul Evangheliei: o inimă bună și deschisă 

pentru Cuvânt. 
o Pentru toate lucrările care vor urma după evanghelizarea din luna Mai – 

sămânța trebuie udată, relațiile întărite, să poată începe grupe mici de 
discuții cu cei interesați și tot procesul să fie continuat până la rodire. 

 Pentru cei ce se botează pe 9 Iunie: seriozitate și statornicie pe Calea Domnului. 

 Pentru evenimentele evanghelistice din luna Iunie (2 Iunie dimineața, botezul din 9 
Iunie, concertul evanghelistic din 23 Iunie ora 18): să avem pasiune și îndrăzneală să-i 
invităm pe cei pe care-i iubim și pentru care ne rugăm. 

 Pentru ca pasiunea pentru vestirea Evangheliei la cei nemântuiți să crească la toți 
membrii bisericii.  

 Pentru Grădinița Iosif – să se înscrie cât mai mulți copii, pentru o bună organizare a 
lucrurilor ca să putem începe un nou an școlar. 

 Pentru trezirea spirituală a celor adormiți dintre credincioși. 
 

Pildele Împărăției cerurilor 
Data Tema Textul 

Duminică 19.05 Pilda nunții fiului de împărat Matei 22:1-14 
Duminică 26.05 Pilda celor doi robi  Matei 24:42-51 
Duminică 02.06 Corul „Voice of Mobile” – SUA  
Duminică 09.06 Botez și Cina Domnului  
Duminică 16.06 Rusaliile  
Duminică 23.06 Pilda celor zece fecioare Matei 25:1-13 
Duminică 30.06 Pilda talanților Matei 25:14-30 

 

Știați că…. 
1. Scriptura afirmă de peste 2.000 de ori că este Cuvântul lui Dumnezeu? 

2. Cea dintai carte a Noului Testament in ordine cronologica este epistola apostolului Pavel catre 

Galateni (scrisa aprox. in anul 49 d.Hr.), iar dintre Evanghelii, cea dupa Marcu? 

3. Biblia in original nu a fost divizata pe capitole si versete? Prima Scriptura avant aceasta 

divizionare moderna a aparut in anul 1555 d.Hr., in latina si in anul 1560 d.Hr., in engleza; 

4. 16 elemente chimice care intra in compozitia trupului omenesc se gasesc si in tarana pamantului? 

(compara cu Gen. 2:7) 

5. Dintre cele 283 de citate din Vechiul Testament pe care le reda Noul Testament, 116 sunt din 

Psalmi? 

6. David a avut o ochestra de 4000 de persoane, pentru care a facut instrumentele (1 Cronici 23:5)? 

7. Evreii se salutau cu "pace" la fel ca apostolii si crestinii din Noul Testament ? 

8. Cel mai scurt capitol din Biblie (Psalmul 117), care are doar două versete, este mijlocul Bibliei? 

Înainte de acest Psalm sunt 594 capitole, iar după acest Psalm sunt tot 594 capitole. Împreună cu 

el (cu Ps 117) sunt în total 1.189 capitole ale Bibliei. Mesajul acestui Psalm, care se află în 

centrul Scripturii (împărțită pe capitole), vorbește despre bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu, 

precum și despre principala noastră chemare – aceea de a ne închiuna înaintea Lui. (Lăudaţi pe 

Domnul, toate neamurile, lăudaţi-L, toate popoarele! Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi, şi 

credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul!) 

9. Biblia este cea mai cumpărată și citită carte din toate timpurile? 

10. Cea mai mică Biblie tiparită are 4.5 cm lungime, 3.2 cm latime, 2 cm grosime?. A fost tiparită în 

Anglia, are 878 pagini, 20 g și poate fi citită cu lupa. 

11. După Enciclopedia lui J. Barton Payne în Biblie sunt 1.239 profeții rostite în Vechiul Testament 

și 578 profeții în Noul Testament, însumând un total de 1.817 profeții?. Acestea cuprind 8.352 

versete. Și că Biblia conține 3.573 promisiuni explicite? 

12. Singurul animal domestic nemenționat în Biblie este pisica? 
 Biblia e autostrada lui Dumnezeu către cer. 

 Biblia este lumină în cea mai neagră noapte. 

 Biblia este cea mai mare mângâiere în necaz. 

 Biblia are răspuns la toate întrebările mari ale omului. 

 Biblia este o fortareaţă atacată adesea, dar niciodată cucerită. 

 Biblia vede înainte, de jur împrejur şi în sus. 

 Biblia este cartea naţiunilor, nu o carte naţională. 

 Biblia este enciclopedia enciclopediilor – inepuizabil rezervor de răspunsuri la problemele vieţii; este 
făclia civilizaţiei şi libertăţii; este motorul progresului. 


