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 Stăruință în rugăciune 

pentru: 

- Bolnavii bisericii 

Programul bisericii în perioada 

12.06→18.06 Iunie 2017: 

 

Luni - Vineri – 07:00 

Rugăciune 

Marți – 19:00  Tineret 

Miercuri- 19 :00 SOMI 

Joi – 19:00 Serviciu divin 

Duminică: 

10:00 Serviciu divin 

18:00 Serviciu divin 

 

Versetul săptămânii: 

”Puterea Domnului era cu El ca 
să vindece” 

Luca 5 v17b 

Tu cine ești ? 
 

Aș vrea să te oprești câteva clipe și să răspunzi la întrebarea de mai 

sus. Am încercat și eu să răspund și am ajuns la concluzia că cine ești are 

legătură directă cu ce faci și care sunt visele tale. Nu poți avea vise sau să 

faci ceva semnificativ, dacă nu ai răspunsul la această întrebare. Duhul 

Sfânt mi-a atras atenția asupra faptului că atunci când știi cine ești, știi 

foarte bine și cine nu ești. Este atât de bine când – având răspunsul acesta – 

inevitabil nu mai poți să te compari cu nimeni și nu încerci să intri în 

chemarea nimănui, ci doar în ce este pregătit de Dumnezeu pentru tine.  

 În Ioan 1 : 12, Ioan Botezătorul a răspuns fără ezitare: ”Nu sunt eu 

Cristosul.” Ei au continuat: ”Dar cine ești?” El a răspuns: ”Eu sunt glasul celui 

ce strigă în pustie – Neteziți  calea Domnului.” 

Observați că el răspunde la această întrebare descriind chemarea lui 
Dumnezeu pentru el. Nu încerca să fii altcineva! Ești o ființă minunată, 
creată după Chipul lui Dumnezeu. Stai cu Creatorul tău și întreabă-L cine 
ești cu adevărat, iar El îți va răspunde. Cine ești și ce ești va exprima ce faci, 
și Dumnezeu va fi glorificat. Ce faci reprezintă chemarea pe care 
Dumnezeu a pus-o în dreptul tău, care doar ție ți se potrivește, și nimeni nu 
va putea face acel lucru așa cum îl faci tu. Cere-i lui Dumnezeu lumină și 
răspuns la această întrebare. Abia așteaptă să îți răspundă! 

Florin Mihai 
 
 

CAUTĂ FAȚA MEA și vei găsi împlinirea celor mai profunde năzuințe ale 

tale. Lumea Mea este plină de frumuseți; rostul lor e acela de a arăta spre Mine, 

de a-ți aduce aminte de prezența Mea stăruitoare. Pământul mărturisește încă 

slava Mea celor care au ochi să vadă și urechi să audă. 

Aveai o minte întunecată înainte de a Mă căuta cu toată inima. Eu aleg 

să revărs lumina Mea în tine, ca tu să poți fi un far pentru alții. Nu există loc 

pentru mândrie în această stare. Rostul tău este să reflecți slava Mea. Eu sunt 

Domnul! 

(Sursa: Chemarea lui Isus – Sarah Young) 

Anunțuri: 

Caut apartament cu două camere 

pentru a-l închiria pe termen lung 

preferabil în zona Bucovina, 

Lipovei, Torontal. 

Relații la: 0722.929.439 
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Cunoașterea Celui Preasfânt 

Am ajuns din nou la articolul despre carte! După cum am 

menționat deja este partea mea preferată din buletinul duminical, unde 

am bucuria să împărtășesc lucrurile care personal mi-au schimbat viața.  

De data aceasta am ales o carte foarte dragă inimii mele. O carte ce mi-a 

aprins și mai mult pasiunea pentru Dumnezeu. Titlul cărții este 

”Cunoașterea Celui Preasfânt” de Aiden Wilson Tozer (1897 -1963). 

Autorul este un om pe care l-am admirat pentru viața lui de rugăciune, 

atitudinea umilă, eleganța în exprimare, modul tacticos și impecabil de a 

reda concepte biblice, percepția înaltă despre Dumnezeu, dragostea 

pentru frumos, dragostea pentru literatură și cel mai important lucru: 

dragostea pentru Dumnezeu.  Adevărata putere a lui Tozer venea din viața 

de rugăciune. Avea obiceiul să spună: ”După cum se roagă un om, așa este 

el.” Așadar, slujirea lui era clădită pe o viață fierbinte de rugăciune. De 

acolo se nășteau predicile și cărțile care sunt ascultate și traduse în atât de 

multe limbi. Astfel a fost scrisă și această carte. Într-un compartiment de 

tren, într-o călătorie mai lungă, singur, în prezența Domnului, se năștea 

această scriere, ce recalibrează conceptul nostru despre Dumnezeu la cel 

mai înalt nivel. Citez: ”Singura cale de recuperare a pierderilor noastre 

spirituale este întoarcerea la cauza lor și aplicarea corecțiilor cerute de 

adevăr. 

 Declinul înregistrat de cunoștințele noastre despre Cel preasfânt 

constituie rădăcina necazurilor noastre. Redescoperirea maiestății lui 

Dumnezeu va contribui mult la înlăturarea lor. Dacă imaginea noastră 

despre Dumnezeu este eronată sau inadecvată, este imposibil să păstrăm 

în practică o morală sănătoasă sau o atitudine interioară corectă. Dacă 

vrem să avem iarăși putere spirituală în viețile noastre, trebuie să începem 

să-L vedem tot mai mult pe Dumnezeu așa cum este El în realitate.”  

Sper că v-am atras atenția și v-am trezit interesul. Lectură plăcută! 
 

Florin Mihai 
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Binecuvântarea familiei 

 

Fam. JULEI 
 

Ne bucurăm să punem oamenii în lumina dragostei lui Cristos, 

recunoscându-le valoarea intrinsecă, acordându-le atenția și 

suportul care sunt necesare unor relații valoroase. Îi avem deci, în 

mijlocul nostru, pe soții Gheorghe și Ionica Julei, care vin la biserica 

noastră de mai mulți ani. Fratele Gheorghe se simte bine în mijlocul 

nostru, mărturisind că încearcă să facă tot ce poate pentru a lega 

relații sincere, de durată, relații din care să se vadă trăirea zilnică cu 

Cristos. Soția lui este o femeie caldă, cordială, cu o inimă de mamă 

extraordinară. Împreună au trei copii. Silvana, Tiberiu Eugen și 

Timotei, care are sindromul down. Acest copil a dus la înființarea 

unei organizații non profit care se cheamă ”Acasă”. Sora Ionica, 

împreună cu alte surori care au copii cu dizabilități, au înființat un 

cerc de rugăciune în cadrul căruia să se susțină și să se încurajeze. 

 Viziunea s-a născut pe parcurs în acel context binecuvântat. 

Dorința ei este ca fiecare copil să primească dragoste, asistență și 

posibilitatea de a se bucura de viață. În mica noastră discuție, mi-a 

destăinuit că satisfacția cea mai mare este atunci când un astfel de 

copil, care simte respingere și atâta durere, reușește să zâmbească.  

 Ne bucurăm nespus de mult că Dumnezeu modelează astfel 

de vase în mijlocul nostru. Îi binecuvântăm și ne dorim ca această 

lucrare în care soții Julei sunt implicați să se bucure de resursele și 

impactul cuvenit. Dumnezeu să le dea har și biruințe! 

Florin Mihai 
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