Domnul la el (Iosua 1:1). Ghedeon şi Iefta erau singuri când au fost trimişi să salveze pe
Israel. (Judecători 6:11; 11:29). Moise era singur la rugul aprins (Exod 3:1-5). Corneliu se ruga
singur când a venit la el îngerul lui Dumnezeu (Fapte 10:1-4). Nimeni nu era cu Petru pe
acoperiş când a fost instruit să meargă la neamuri (Fapte 10:9-28). Ioan Botezătorul era
singur în pustiu (Luca 1:80), iar preaiubitul apostol Ioan era singur pe insula Patmos când a
fost cel mai aproape de Dumnezeu (Apocalipsa 1:9).

Toamna….
… se numără bobocii.
Asta înseamnă, în ordinea naturală a lucrurilor și în înțelepciunea populară, că toamna te
uiți ce ai strâns şi ai muncit toată vara. Și că rezultatele muncii se văd la sfârșit.
Dragi frați și surori, ne apropiem cu toții de momentul solemn și inevitabil al evaluării
finale a vieții și slujirii noastre de către Împăratul împăraților – Domnul nostru, și acest
examen final este unul extrem de serios. În dragostea Lui și cu dorința fierbinte de a ne
ajuta să ajungem cu bine la sfârșit, Domnul ne îndeamnă și ne ajută să ne cercetăm noi
înșine, din vreme, periodic, constant, atât viața cât și slujirea personală. Unul din
indicatorii acestei evaluări – cel fundamental – este relația personală cu EL și ascultarea de
EL. De aceea cel mai bun mijloc pentru a cultiva această relație în care am intrat prin
Harul Lui, este să alocăm timp să ne apropiem de EL prin Cuvânt și rugăciune, cu dorința
de a-L cunoaște și de a-L iubi mai mult, de a ne transforma asemena Lui. În tot acest
proces nu suntem singuri: Îl avem pe Duhul Sfânt. Cele două meditații de mai jos ne pot
reaminti câteva aspecte ale acestui important indicator al vieții spirituale: relația cu EL.

Singur cu Domnul
(meditație din colecția "Izvoare în deșert)
Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. (Geneza
32:24)
„Rămas singur!“ Ce emoţii diferite trezesc în noi aceste cuvinte! Pentru unii ele înseamnă
singurătate şi mâhnire, dar pentru alţii ele pot însemna odihnă şi linişte. A rămâne singur
fără Dumnezeu ar fi prea îngrozitor ca să fie exprimat în cuvinte, în timp ce „a rămâne
singur cu El este un strop de cer!”
Şi dacă cei care Îl urmează pe El ar petrece mai mult timp singuri cu El, am avea din nou
uriaşi spirituali.
Învăţătorul nostru ne-a dat un exemplu. Amintiţi-vă cât de des Se ducea să fie singur cu
Dumnezeu! Şi exista un scop puternic în spatele poruncii Sale: "Tu, când te rogi, intră în
odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te" (Matei 6:6). Cele mai mari minuni ale lui Ilie şi ale lui
Elisei au avut loc când erau singuri cu Dumnezeu. Iacov era singur cu Dumnezeu când a
devenit prinţ (vezi Geneza 32:28). În acelaşi mod, şi noi putem deveni membri ai familiei
regale şi „oameni care vor sluji ca semne“ (Zaharia 3:8). Iosua era singur când a venit

Doriţi cu stăruinţă să fiţi singuri cu Dumnezeu! Dacă neglijăm să facem aşa, nu numai că
vom fi deposedaţi de binecuvântări, dar îi vom deposeda şi pe alţii, atâta vreme cât noi nu
vom mai avea nici o binecuvântare pe care să le-o dăm. Aceasta poate însemna că vom face
o lucrare mai puţin vizibilă, dar lucrarea pe care o vom face va avea mai multă profunzime
şi putere. Un alt rezultat minunat va fi că oamenii nu vor mai vedea „pe nimeni, decât pe
Isus“ (Matei 17:8) în vieţile noastre.
Impactul de a fi singur cu Dumnezeu în rugăciune nu poate fi accentuat mai mult. „Dacă
oamenii aleşi n-ar fi fost niciodată SINGURI, ÎN CEA MAI ADÂNCĂ TĂCERE, cu uşa
deschisă spre Dumnezeu, nimic măreţ n-ar fi fost vreodată visat sau realizat.”
„O iau înaintea străjilor de noapte, şi deschid ochii, ca să mă gândesc adânc la Cuvântul
Tău.” (Psalm 119:148)
„Doamne, auzi-mi glasul, dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine, şi
aştept.” (Psalm 5:3)

Umblarea zilnică cu Duhul Sfânt
(O meditație de Nicky Cruz – fost lider de bandă în New York, convertit la credință
prin David Wilkerson)
Nu este nimic atât de încântător precum umblarea zilnică cu Duhul Sfânt. Pur şi simplu să
păşim și să respirăm în puterea lui Dumnezeu. Ascultând vocea care vine în duhul nostru,
apoi supunându-ne la tot ceea ce El ar dori să facem. Ducându-ne oriunde ne cere să ne
ducem. Spunând ceea ce ne spune să spunem. Slujindu-i pe cei pe care ni-i scoate în cale.
Bând din fântâna înțelepciunii Sale, pe măsură ce ne-o revarsă în inimă și minte.
„Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus
Eu sunt duh şi viaţă.” (Ioan 6:63)
Încerc să nu pun niciodată la îndoială căile Duhului Sfânt, să nu mă îndoiesc niciodată de
discernământul Său, să nu ezit niciodată să-L las să conducă. Atât de mulți oameni
încearcă să-L educe pe Duhul Sfânt cu privire la ceea ce ar trebui să facă, dar Duhul lui
Dumnezeu nu va răspunde și nu ne va întreba ce gândim despre căile Lui. El ne va cere
doar să-L urmăm.
Cea mai puternică și mai eficientă rugăciune pe care oricine dintre noi o poate face este să
spună: „Isuse, îmi predau viața lucrării Duhului Sfânt. Nu mai am planuri proprii, agendă
personală, nici vreun scop al alegerilor mele, sau vreo dorință care să nu fie pusă înlăuntrul

meu de către Tine. Renunț la înlănţuirea lui Satan asupra vieții mele și a păcatelor care mă
înrobesc. Arată-mi unde vrei să merg, ce vrei să fac, pe cine vrei să văd și ce vrei să spun.
Nu voi mai limita lucrarea Ta în viața mea. Ia-mă! Modelează-mă! Foloseşte-mă! Condumă! Fă-mă un vas al Duhului Tău!”
În loc să vă petreceți viața rugându-vă pentru binecuvântări, rugați-vă ca Dumnezeu să vă
folosească pentru binecuvântarea altora. În loc să vă străduiți să fiți confortabili, bogați și
bine hraniti, rugați-vă ca Dumnezeu să vă folosească pentru a-i ajuta pe ceilalți să găsească
confort, adăpost și hrană. În loc să căutați minuni, lăsați-L pe Dumnezeu să vă transforme
viața într-un miracol viu al voii Sale.
Făcând astfel veţi avea un adevărat impact asupra lumii pentru Hristos și veţi lăsa în urmă
o moștenire de durată.

Evenimente în perioada următoare:
Data, ziua, ora
Luni–Sâmbătă, 2-7 Sept

Săptămâna slujirii

Joi, 5 Sept

Seară de rugăciune cu biserica (ora 18)

Duminică 8 Sept

Dimineața: deschiderea anului școlar

Duminică 15 Sept
Sâmbătă 21 Sept

Dimineața: 95 ani de la înființarea bisericii
creștine baptiste din Galați (14 Sept 1924)
Pregătire cu toți slujitorii bisericii (8,30–13)

Joi–Sâmbătă, 26-28 Sept

Întâlnirea anuală a Comitetului lărgit BCB

Miercuri–Vineri, 2-4 Oct
Duminică 6 Oct

Săptămâna de rugăciune a bisericii. De la ora
18 întâlniri de rugăciune cu biserica
Deschiderea anului bisericesc și Cina Domnului

Duminică 13 Oct

Sărbătoarea mulțumirii

Aniversări ale zilei de naștere în luna Octombrie
Harper Michelle Swords
Manea Emanuel
Jecu Simona
Stroea Silvia
Matei Ecaterina
Stroea Marian
Ungureanu Ruslan
Vârgolici Anişoara
Chirilă Ilie
Zărnescu Ecaterina
Creţu Zaharie
Bulugu Marian

02
03
06
06
08
08
08
09
14
14
14
15

Istrate Violeta
Ciobanu Humă Diana
Simion Tudora – Focşani
Mititelu Georgeta
Tonica Mariana
Caloianu Alina Luiza
Dumitru Ecaterina
Ploscaru Ghiorghe – Mera
Frumuzachi Doru
Pomuți Tița
Trif Maricica
Florea Maria Hellen

17
17
18
19
21
26
27
27
27
27
28
29

Motive de rugăciune pentru perioada Septembrie – Octombrie








Pentru revenirea la dragostea dintâi a tuturor membrilor adunării noastre: pasiune
pentru Domnul Isus Hristos și ascultare de Cuvântul (Voia) Lui, râvnă pentru
sfințenia personală și interes viu pentru cei pierduți din jurul nostru.
Pentru relații de dragoste autentică în familii și între credincioși.
Pentru mântuirea celor nemântuiți din casele noastre.
Pentru cei bolnavi din biserică.
Pentru Comitetul bisericii și pentru ceilalți slujitori: viziune proaspătă, devotament
pentru slujirea bisericii, dragoste, înțelepciune, smerenie și o inimă neîmpărțită
pentru Domnul.
Pentru Grădinița Iosif: înțelepciune și pasiune pentru cei care lucrează cu copiii,
creșterea numărului de copii înscriși, resurse materiale/financiare necesare întregii
activități.

Evenimentul, locul



Aniversări ale zilei de naștere în luna Septembrie


Bulugu Albert Daniel
Petecariu Carmen
Florea Felicia Mihaela
Buzdugan Ionuţ
Tudosă Valentina
Ungureanu Mihaela
Aostăcioaei Valentina
Petecariu Anton
Stroia Andra Beatrice
Pârvan Carolina
Pașcan Andrei
Ursăchescu Fănel
Zaharia Dana
Anghel Adrian

2
2
2
4
5
6
7
10
10
11
12
12
14
14

Oancă Vasile
Bordiciuc Violeta
Baston Florica
Tudose Viorica
Bulugu Dina
Moisa Felicia
Andrei Maria – Odobeşti
Petecariu Estera Roxana
Titarenco Maria – SUA
Fedor Dinu
Pătruţă Virgil
Savin Mirela
Postică Cristina
Topciu Claudia

16
17
18
18
19
19
20
22
22
23
23
25
26
26
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