
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA IULIE

      Înscrieri la Universitatea Emanuel din 
Oradea: 

- Înscrierile au loc în perioada: 16.07.2012 - 
25.07.2012 
- Examene - probe scrise sau orale: în perioada 
26-27 iulie 2012, conform programărilor 
afişate pentru fiecare program de studii şi 
specializare (www.emanuel.ro)
  Întâlnirea lunară a păstorilor din Comunitatea 
Bisericilor Creştine Baptiste Caraş-Severin
(31 Iulie 2012)

• să ne rugăm pentru fraţii şi surorile care 
slujesc la cantina bisericii şi pentru cei care 
primesc o masă, ca Dumnezeu să-i cerceteze

• organizarea unui botez Nou Testamental în 
biserica din loc.
• să ne rugăm pentru fraţii şi surorile în vârstă 
aflaţi în încercări de boală, singurătate, nevoi 
materiale şi spirituale
• să ne rugăm pentru nevoile spirituale ale 
bisericii, pentru unitate şi statornicie în 
credinţă, atunci când trecem prin ispite şi 
încercări
• să ne rugăm pentru tinerii bisericii care 
slujesc Domnului în misiune la comunităţile de 
rromi din zonă

Luni          – Consiliere spirituală 
(18:00-20:00)
Miercuri  – Repetiţii de fanfară. 
(19:30-21:00)
Joi         – Rugăciune, Studiu biblic, catecheză 
cu candidaţii la botez
(18:00-20:00)
Vineri   – Rugăciune, Studiu bliblic cu tinerii 
bisericii. (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. Cârpean Ana – 16 Iulie
2. Izvernariu Maria – 14 Iulie
3. Novac Monica – 18 Iulie
4. Odorescu Maria – 21 Iulie
5. Perian Slobodanca – 7 Iulie
6. Pădurariu Maria – 24 Iulie
7. Radu Ana – 2 Iulie
8. Szabo Ghizela – 23 Iulie 1947
9. Ţibian Mihaela – 3 Iulie

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

BUCURIA PĂCII
AGENDĂ INFORMATIVĂ

Anul I, Nr. 7 – IULIE 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

 
Cum trăiești în anul ştirilor şocante? Luca 13:1-9

Pasajul este unul foarte cunoscut de majoritatea oamenilor, este abordat de 
majoritatea predicatorilor la începutul fiecărui an și vorbește despre tema majoră a 
nevoii de pocăință. Noi îl vom aborda la mijlocul anului având în vedere şi 
multitudinea de ştiri din prezent.
În prima parte sunt relatate două categorii majore de știri:
- știri de natură politică.
- știri de natură catastrofică.
La ambele categorii de știri, răspunsul Domnului Isus, este simplu și precis: ,,dacă 
nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel”. E interesant de observat că în vremea în care 
trăim noi, majoritatea românilor sunt atrași de cele două categorii de știri, ba mai 
mult pierd foarte mult timp cu ele, din dorința și curiozitatea de a le auzi și 
comenta.

A. Știri de natură politică. V. 1-3. 
Evanghelistul Luca ne spune că în vremea aceea, au venit unii oameni la Domnul 
Isus și i-au relatat o știre de natură politică. Fiindcă Pilat era Guvernatorul Iudeii în 
vremea de atunci, în mod evident scopul acestor oameni era să-L provoace pe 
Domnul Hristos să facă afirmații de natură politică, fie la adresa lui Pilat, fie la 
adresa romanilor, a galileenilor ori a iudeilor. 
Domnul Isus, însă nu este interesat de politica lor, ci de răscumpărarea lor. Fiul 
Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Lc. 19:10. De aceea 
Domnul vorbește despre păcat și păcătoși, în loc să vorbească despre iudei, 
romani sau galileeni.

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

   Știrile de natură politică, au invadat viața românilor, mai ales de la revoluție încoace, 
încât în unele locuri, metodele luptei politice au pătruns și în Biserică. Ca să fiu mai 
explicit:
- În politică cuvântul de ordine este COMPROMISUL, adică ceva lăsăm noi, ceva lăsați voi și 
mergem mai departe.
- În Biserică cuvântul de ordine este CONSECVENȚA ÎN CREDINCIOȘIE, adică adevărul pe 
care l-am primit de la Domnul nu se schimbă nici de dragul câștigării întregii lumi. Lc. 9:23-27.
Ca să-i țină atenți la ceea ce urma să le spună, Domnul rămâne pe terenul lor și le relatează El o 
știre, care intră în a doua categorie.
 B. Știri de natură catastrofică. V. 4-5. 
În categoria acestor știri intră accidentele, incendiile, inundațiile, calamitățile naturale 
(cutremure, alunecări de teren, erupții vulcanice, caniculă, furtuni).
Nu avem dreptul să-i reproșăm Lui D-zeu astfel de evenimente, deoarece potrivit Bibliei, toți 
oamenii sunt păcătoși și nici un om păcătos nu are dreptul la viață. Totuși viața noastră este un 
dar al harului pe care D-zeu poate oricând să-l ceară înapoi. 
Și acum Domnul face o aplicație prin pilda smochinului neroditor, accentuând faptul că la 
condițiile create de El, așteaptă roade de pocăință din partea fiecăruia dintre noi.
1. Nu exiști la întâmplare pe acest pământ, Stăpânul se interesează și de tine. V. 6-7
E marele privilegiu pe care îl avem toți, ca Stăpânul Universului să se intereseze de noi. El știe 
numele tău, știe necazul tău, știe suferința ta, știe gândul tău, știe totul despre tine.
2. Și atunci când îngăduința Stăpânului ajunge la capăt, mai este Cineva care mijlocește 
pentru tine. V. 8 a.
Domnul Isus Hristos este singurul Mijlocitor între Dumnezeu și oameni. ,,Doamne” i-a răspuns 
vierul: ,,mai lasă-l și anul acesta.”
3. Preocuparea Domnului pentru tine și în anul cu ştiri şocante este aceiași ca și în cei trei 
ani anteriori.  V. 8 b.
El tot așa îngrijește de tine ca și în anii trecuți, tu însă trebuie să ai grijă să nu mai faci ce poți tu, 
ci să faci numai ce îți cere El.
4. Fii înțelept și profită de ultima șansă. V. 9.
Prinde ultima ocazie. Fii vigilent la ultima provocare. 
Reține că singura alternativă față de pierzare este pocăința. Ori te pocăiești, 
ori te pierzi. ,,Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri”. ,,Poate că de acum înainte va face roadă, 
dacă nu, îl vei tăia”.

Atenție la cuvintele Domnului !

MEDITAŢIE 

Cu haina iubirii 

Cu haina iubirii s-acopăr mereu
Pe cel dezgolit de ispită,

Şi greu să nu-l judec în cugetul meu,
Rostind o sentinăţ grabită.

Nici piatra osândei cea rece şi grea
În mine s-o am ridicată,

Ci dragostea dulce cu focul din ea
Sa facă deplin judecata!

Iar sabia sfant-a dreptăţii de sus
Nicicând să n-o scot cu grăbire,

Ci pururi să-nvăţ de la Domnul Isus
Dreptatea născută-n iubire.

Cu plugul iubirii să scot ne-ncetat
Păcatul cu-a lui rădăcină, 

Că-n dragoste sufletul este curat,
Prin ea se păstrază-n lumină!

In rani de păcate să torn nesfârşit
Balsamul iubirii divine,

Căci dragostea-i semnul că Domnul slăvit
Născutu-m-a nou dintru Sine!

                                                                               Nicolae Moldoveanu


