
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA DECEMBRIE

- 8 Decembrie, între orele 16.00 – 18.00 - 
Seară de evanghelizare pentru tineret;
- 23 Decembrie, între orele 18.00-20.00 – 
Serbarea copiilor, cu ocazia Ajunului 
Crăciunului.
- 25 şi 26 Decembrie, între orele 10.00-12.00 şi 
18.00-20.00 - Sărbătoarea Naşterii Domnului 
Isus Hristos;
- 30 Decembrie, între orele 10.00-12.00 – 
Serbarea fraţilor de vârsta a III-a;
- 31 Decembrie, între orele 18.00-20.00 – 
Serviciul divin de sfârşit de an.

- Sărbatori binecuvantate în pace şi linişte atât 
în casele noastre cât şi în biserica lui Hristos.

- Familiile aflate în nevoi spirituale, dar şi 
materiale, ca Domnul sa dea soluţii şi să le 
imbărbăteze.

- Bucuria naşterii Pruncului Sfânt,să producă 
naştere din nou în cetatea noastră.

- Fraţi, surori, copii, tineri aflaţi în boală la 
casele lor sau spitale, ca Dumnezeu să-şi arate 
puterea, gloria şi slava.

Luni          – Consiliere spirituală 
(18:00-20:00)
Miercuri  – Repetiţii de fanfară. 
(19:30-21:00)
Joi         – Rugăciune, Studiu biblic.
(18:00-20:00)
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. Bacamatchi Floarea - 19 Dec.
2. Bica Mihăiţă - 12 Dec. 
3. Călipar Nicoleta - 6 Dec.
4. Creinicean Ghiţă - 17 Dec.
5. Florea Ion - 24 Dec.
6. Gadia Ecaterina - 15 Dec.
7. Lissi Adrian - 23 Dec.   
8. Strunoae Ioana - 9 Dec.
9. Vireag Nicoleta - 21 Dec.
10. Vireag Elvis -2 Dec.
11. Băndălău Larisa - 20 Dec.    

 
      DUMNEZEU să vă binecuvânteze anii cu 
sănătate!

 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

BUCURIA PĂCII
AGENDĂ INFORMATIVĂ

Anul I, Nr. 12 – DECEMBRIE 2012

GRATIS

Pruncul Preasfânt din Familia sfântă.
Lc. 2 :1 – 7.

În grija Sa providenţiala, Dumnezeu pune la dispoziţia familiei sfinte trei 
coordonate esenţiale prin care Pruncul Preasfânt intră în lumea noastră. De aceste 
coordonate trebuie să ţinem cont cu toţii, fiindcă pe baza lor ne putem evalua 
relaţia cu Domnul Isus Hristos.

         1. Timpul sau vremea.

,, atunci “ şi ,,acolo”…,,astăzi”

              …v. 1 ,, în vremea aceea” şi 

              …v. 6 ,,pe când erau ei acolo s-a împlinit vremea”.

Biblia afirmă că ,,toate işi au vremea lor şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul 
lui”. Ecl. 3 :1, iar în Gal.4: 4 – 5 citim: ,,dar când a venit împlinirea vremii, 
Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub Lege, ca să 
răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea”.

Vremea mântuirii este ,,astăzi”.

Dumnezeu nu creează o lume specială pentru familia sfântă, ci merge cu ea în 
mijlocul lumii existente exact la timpul sau la vremea potrivită.

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

   
        2. Calitatea sau esenţa

,, întâi”  …v. 2 ,,întâia dată”
               …v. 7  ,,Fiul ei Cel întâi născut”
Dacă noi oamenii căutăm să evităm lucrurile de mâna a doua cu atât mai mult Dumnezeu este 
preocupat de calitate sau de esentă, de ceea ce este ,,întâi”.
Domnul Isus ne îndeamnă: ,,să căutăm mai întâi Împărăţia Lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi 
toate aceste lucruri ni se vor da pe deasupra” Mat. 6 : 33.
Când vorbeşte de calitatea închinării, Domnul Isus zice:,,du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, 
apoi vino şi adu-ţi darul” Mat 5 : 24.
Dumnezeu are pentru familia sfântă un drum al împlinirii. Când Iosif si Maria consimt să 
meargă pe el, au parte de binecuvântarea naşterii pruncului ,,Cel întâi născut”

       3. Responsabilitatea sau angajarea.

,,fiecare”  …v. 3  ,,fiecare în cetatea lui”
                 …v. 7  ,,nu era loc pentru ei”.
Suntem responsabili de ceea ce facem în timpul acestei vieţi, mai ales că Dumnezeu ne pune la 
dispoziţie fiecăruia dintre noi atât împrejurări cât şi mijloace. Şi fiindcă suntem responsabili cu 
siguranţă fiecare vom da socoteală: ,,asa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine 
însuşi Lui Dumnezeu “. Rom. 14:12. şi ,,fiecare să-şi cerceteze fapta lui si atunci va avea cu ce 
să se laude numai în ce-l priveşte pe el şi nu cu privire la alţii, căci fiecare îşi va purta sarcina lui 
însuşi”. Gal. 6 : 4 – 5 .
Dumnezeu pune la dispoziţia familiei sfinte mijloace şi îi trece prin împrejurări. Indiferent de 
împrejurări şi de mijloace preocuparea lor principală, responsabilitatea lor, angajarea lor este : 
,,creşterea Pruncului în siguranţă”.

             Concluzii.

Există o vreme a cercetării ..................................................,,astazi”.
Calitatea sau esenţa înseamnă.....................................,,Dumnezeu întâi”.
Responsabilitatea sau angajarea pe calea credinţei este a ,,fiecăruia”, este o problema personală.

MEDITAŢIE 

NAŞTEREA DOMNULUI ISUS

Scris-au sfintele condeie: (Matei 1.22)
Că-n străvechea Galileie, (Luca 1.26)

O fecioară se afla, (Matei 1.23)
Ce Maria se numea. (Luca 1.27)
Nazaret era cetatea (Luca 1.26)

Unde-şi trăia puritatea. (Matei 1.18)

Pe când ea stătea cuminte (Matei 1.25)
În a ei aşezăminte, (Matei 1.24)
Îngerul Gavril veni (Luca 1.26)
Şi la dânsa se opri. (Luca 1.27)

“Plecăciune”, el îi zise, (Luca 1.28)
“Dumnezeu veşti îţi trimise: (Luca 1.26)

Mare har e peste tine. (Luca 1.28
Binecuvântări divine (Luca 1.28)

Te vor însoţi de-acum, (Luca 1.48)
Pe al vieţii tale drum. (Luca 1.49)

Tu să nu ai nici o teamă, (Luca 1.30)
Căci vei fi o sfântă mamă. (Luca 1.31)

……………………………………………………………….
În Betleem când se aflau, (Luca 2.6)
Şi loc de adăpost n-aveau, (Luca 2.7)

A sosit momentul sfânt (Luca 2.6)
Să ia trup Sfântul Cuvânt. (Ioan 1.14)

Ei pe prunc Îl înfăşară, (Luca 2.7)
Şi-ntr-o iesle Îl culcară. (Luca 2.12)

Şi atunci, din ceruri, iată, (Luca 2.8)
Înger lucitor se-arată, (Luca 2.9)

Pentru-a spune tuturor: (Luca 2.10)
“Voi aveţi Mântuitor! (Luca 2.11)

În veci de veci va fi slăvit, (Luca 2.14)
Şi sfântu-I Nume preamărit.” (Luca 2.20)

                                                                             Mihail Dimitriu (poet şi scriitor creştin)

http://www.resursecrestine.ro/poezii/index-autori/mihail-dimitriu

