
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA AUGUST

  Botez Nou Testamental în data de 05.08.2012, 
organizat la Biserica Harul Moldova Veche;

    Invitaţi: Fr. Pastor Milutin Ilie, Fr. Pastor 
Gruia Petrică
   Candidaţi la botez:

1. Chisăliţă Ghiţă Laurenţiu
2. Marcu (Moise) Ana
3. Chisăliţă Dona Carina
4. Călipar Petrişor Nicu
5. Roman Rodica
6. Danu Elena Margareta
7. Băndălău Larisa Loredana

• cei plecaţi în străinătate în căutarea unei 
slujbe, ca Dumnezeu să-i protejeze de încercări 
şi să găsească părtăşie în Hristos Domnul.

• nevoile spirituale ale bisericii, pentru unitate 
şi statornicie în credinţă, atunci când trecem 
prin ispite şi încercări
• bolnavii bisericii
• cei care au fost odată membri ai bisericii 
noastre, iar acum s-au depărtat de la credinţă
• fraţii şi surorile care L-au mărturisit în data 
de 05.08.2012 pe Domnul Isus Hristos ca 
Domn şi Mântuitor personal, ca Dumnezeu să 
le întărească credinţa şi mărturia lor în lume.

Luni          – Consiliere spirituală 
(18:00-20:00)
Miercuri  – Repetiţii de fanfară. 
(19:30-21:00)
Joi         – Rugăciune, Studiu biblic.
(18:00-20:00)
Vineri   – Rugăciune, Studiu bliblic cu tinerii 
bisericii. (suspendat) (19:00-20:00)
Sămbătă –“Călătorie biblică ptr.copii” 
(11:00-13:00)
Duminică – Rugaciune, Serviciu Divin. 
(10:00-12:00)
               – Serviciu de evanghelizare.
(18:00-20:00) 

1. Antici Tomislav – 24 August
2. Bar Ioan – 8 August
3. Bar Elena – 14 August
4. Bucătaru Aneta – 20 August
5. Codreanu Zelea – 20 August
6. Cepoi Alexandra – 31 August
7. Lăcustă Aurica – 4 August
8. Miatovici Eofrosina – 16 August
9. Strunoaie Viorica – 22 August
10. Strunoaie Lidia – 1 August
11. Stamatovici Svetlana – 13 August
12. Turcin Geanina – 11 August

   Dumnezeu să vă binecuvânteze anii cu 
sănătate şi credinţă statornică în El!

BUCURIA PĂCII
AGENDĂ INFORMATIVĂ

Anul I, Nr. 8 – AUGUST 2012

MOTTO: "V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în 
Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am 
biruit lumea." Ioan: 16:33

GRATIS

 

   Rugăciunea lui Neemia - Neemia 1:4-11.

Confruntaţi cu seceta de afară, datorată unei călduri excesive, dar şi cu seceta din 
popor, morală şi spirituală, datorată păcatului naţiunii, dragi fraţi şi surori singura 
noastră şansă este rugăciunea de pocăinţă.
....După ce plînge, jeleşte mai multe zile, posteşte, Neemia strigă către Dumnezeu:
1.Neemia îşi aduce aminte de caracterul Lui Dumnezeu. V 5.
Felul în care îl cunoaştem pe Dumnezeu va determina felul în care ne vom ruga 
Lui. Neemia face lucrul acesta. El vorbeşte de Stăpânirea Lui peste toată creaţia –
Dumnezeul cerurilor; de Măreţia Lui – Dumnezeule mare şi înfricoşat; de 
Credincioşia Lui – Dumnezeule care îţi ţii legământul; de Îndurarea Lui – 
Dumnezeule care eşti plin de îndurare, faţă de cei ce te iubesc.
Modul ideal de-a începe să ne rugăm este – Lauda la adresa Lui Dumnezeu.
A ne aduce aminte de caracterul Lui Dumnezeu, înseamnă a-L lăuda. Să nu ne 
gândim numai la noi, ci să-L lăudăm. Neemia avea multe probleme pe cap: 
poporul; porţile dărâmate, dar n-a uitat de caracterul Lui D-zeu. Rugăciunea 
Domnească începe tot cu laudă. Să avem credinţa că Dumnezeul nostru este mult 
mai mare decât problemele noastre. Mica 5:22-24, 35-36; Daniel 9:4.
2.Neemia e preocupat de curăţie când vine înaintea Lui D-zeu V 6-7.
Neemia ştie că păcatul este ceva personal – eu şi casa tatălui meu. El este 
preocupat şi de curăţia sa şi de curăţia poporului său. Învăţăm de aici că păcatul nu 
afectează doar poporul tău, ci şi persoana ta, şi invers, nu doar persoana ta ,ci şi 
poporul din care faci parte.Trebuie, deci cu  toţii să fim conştienţi de nevoia de 
curăţire.

SĂ NE RUGĂM PENTRU:

SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

    Curăţirea se face de sângele Lui Hristos în urma mărturisirii. Mărturisire specifică- 
rugăciuni specifice. Să venim curaţi înaintea Domnului, dar când ne mărturisim păcatele, 
să fim specifici. V.7. Doamne te-am supărat, ăsta-i păcatul nostru. Să nu uităm că la 
rugăciuni specifice, vin răspunsuri specifice. Solomon 1 Împ.3:9-11.
3. Neemia îi aduce aminte Lui D-zeu de promisiunile făcute. V 8-9.
Aici este un punct sensibil şi interesant. Trebuie oare omul să-i aducă aminte Lui D-zeu? Oare 
uită D-zeu ceva? Nu, D-zeul nostru nu uită nimic, dar Lui îi face plăcere ca noi să procedăm 
aşa, această metodă fiind folosită pentru a-i cîştiga compasiunea şi favoarea Lui D-zeu. Vă 
aduceţi aminte cum se roagă Împăratul Ezechia:,,Doamne adu-ţi aminte că am umblat înaintea 
Feţei Tale cu credincioşie şi curăţie de inimă, şi am făcut ce este bine înaintea Ta” Şi Ezechia a 
vărsat multe lacrimi.(2 Împ.20:3). Neemia citează din Deuteronom. Avem şi alte exemple. Unul 
superb în Ex.32:9-14. Domnul Isus dă două pilde despre stăruinţa în rugăciune Lc. 11:5-8; 18:1-
5. Domnul aşteaptă să insistăm, să stăruim în rugăciune.
4. Neemia vine cu teamă înaintea Domnului cînd se roagă. V 10-11.
Ştim că teama de Domnul este începutul înţelepciunii. Neemia din start cere înţelepciune. El 
zice:,,Eu şi robii tăi vrem să ne temem de Numele Tău”. În final, doar într-o jumătate de verset, 
Neemia formulează cererea :,,Doamne fă ca poporul Tău să capete trecere înaintea omului 
acestuia”. Vedeţi proporţia : Adorare = Lauda – Mărturisire – Mulţumire – Cerere, jumătate de 
verset, cu mare teamă. ( A,M,M,C ).

În vers. 11 la final, avem un detaliu: ,,Pe atunci eram paharnicul Împăratului”,o poziţie foarte 
mare. Neemia este mare din 2 puncte de vedere: mare ca poziţie şi mare în rugăciune. Să fii 
într-o poziţie atît de privelegiată, venind dintr-un popor de robi şi cu toate acestea să rămâi un 
om al rugăciunii, demonstrează dependenţă de D-zeu. Adevărata măreţie, e să fii mare 
înaintea D-lui, adică să te temi de Cel ce te-a făcut mare. 

Eşti mare înaintea Lui D-zeu cînd stai pe genunchi. Neemia s-a rugat ,,zi şi noapte” (v.6).  Să ne 
arătăm credincioşia faţă de D-zeu în aşa fel încât zilnic în mod intenţionat, nu în fugă, nu ca 
obligaţie, ci ca mod de viaţă să ne rugăm pentru naţiunea noastră, pentru biserica noastră, 
pentru familia noastră.

,,Atunci cînd eşti mic, nu uita să te temi de Cel ce te poate face mare”...,,Atunci cînd eşti 
mare, nu uita să te temi de Cel care te-a făcut mare”.

MEDITAŢIE 

  Când Episcopul Abel Muzorere a fost rugat să conducă la Congresul Naţional African, el s-a rugat cum nu s-a  
rugat niciodată înainte. Cei mai mulţi dintre predecesorii săi au fost ucişi sau închişi, astfel încât el s-a luptat sa ia o  

decizie potrivită, până când un prieten de-al lui i-a înmânat aceste cuvinte provocatoare:

 "Oamenii  sunt  nerezonabili,  ilogici  şi  egocentrici;  oricum,  tu  iubeşte-i!  
 Dacă le faci un bine, ei te vor acuza de egoism sau interese ascunse; oricum, tu fă binele!

    Atunci când ai succes, prietenii tăi s-ar putea să fie neloiali, duşmanii tăi vor fi autentici; 
oricum, tu reuşeşte!

      Binele pe care îl faci astăzi, s-ar putea ca mâine să fie uitat; oricum, tu fă binele!

      Sinceritatea şi francheţea te vor face vulnerabil; oricum, tu fii sincer şi franc!

    Cei mai mari oameni, cu cele mai mari idei pot fi doborâţi de cei mai mici oameni, cu cele  
mai mici minţi; oricum, tu gândeşte măreţ!

   Oamenii  îi  preferă  pe  cei  oprimaţi,  dar  urmeaza  pe  învingători;  oricum,  tu  luptă  pentru 
oprimaţi!

     Ceea ce este construit în ani de zile, poate fi distrus peste noapte; oricum, tu construieşte! Dă 
lumii tot ce ai mai bun din tine şi sunt şanse ca şi atunci să fii dispreţuit; oricum, tu dă ce ai mai  
bun din tine!"

     “Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri  
rele din vistieria rea a inimii lui.”

                                                                 Matei: 12: 35


