
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA IUNIE

  Înscrieri clasa a IX – a pentru anul şcolar 
2012-2013 la Liceul Teologic Baptist Reşiţa:

 - înscrieri la secretariatul şcolii între orele 
08.00-16.00. Adresa: Aleea Tineretului, nr. 9, 
telefon: 0255-213254 www.Itbresita.ro

• organizarea unui botez Nou Testamental în 
biserica din loc

• păstori, învăţători pentru copii, dirijori de cor 
şi fanfară şi pentru toţi cei care instruiesc şi îi 
învaţă pe tineri şi copii să-I slujească 
Domnului.
• să ne rugăm pentru fraţii şi surorile aflaţi în 
misiune, în fereastra 10/40 - zona geografică, 
cuprinsă între paralelele 10-40 latitudine 
nordică de pe harta lumii, definită de către 
misionari ca fiind zona cea mai 
neevanghelizată de pe glob. În această fereastră 
intră mai multe zone geografice: Africa de 
nord, Orientul apropiat, India, Asia centrală şi 
China.
• să ne rugăm pentru fraţii, surorile, tinerii şi 
copiii care trec prin momente de boală, 
întristare, nevoi spirituale şi materiale.

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. (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. Coici Radmila – 24 Iunie
2. Dobrosavlevici Jivca – 22 Iunie
3. Grigoriu Săndiţa – 8 Iunie
4. Lungu Ana – 10 Iunie
5. Miatovici Stanislav – 19 Iunie
6. Toader Silvana – 17 iunie
7. Popoescu Ana – 30 Iunie
8. Reşinar Ana – 27 Iunie
9. Radu Paulică – 21 Iunie
10. Strunoaie Ani – 9 Iunie
11. Urbanec Iosif – 15 Iunie
12. Balaciu Marta – 30 Iunie
13. Raica Pavel – 8 Iunie

BUCURIA PĂCII
AGENDĂ INFORMATIVĂ

Anul I, Nr. 6 – IUNIE 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

 
Împărăţia lui Dumnezeu, între cerere şi mărturisire.

Rugăciunea ,,Tatăl nostru” Matei 6:7-15. 

Cu voia lui Dumnezeu şi prin călăuzirea Duhului Sfânt am ajuns la jumătatea 
anului. Practicăm – rugăciunea – iar prioritatea nostră este Împărăţia Cerurilor, 
fiindcă ştim că ,,Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci 
neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt”.

Cererea.... vie Împărăţia Ta v.10 a.
Mărturisirea.....Căci a Ta este Împărăţia v. 13 b.

Când rostim această rugăciune, mărturisim trei lucruri esenţiale:
Lui Lui Dumnezeu îi aparţinem în întregime – Tatăl nostru, suntem ai Lui.
De Depindem de Dumnezeu pentru toate lucrurile – pîinea noastră dă-ne.
Lui Lui D-zeu îi dăm socoteală pentru tot ce facem – ne iartă, precum…
Domnul Isus ne învăţă că trebuie să cerem Împărăţia pentru noi şi că trebuie să 
mărturisim că Împărăţia este a Lui.
Definiţie = Împărăţia Lui D-zeu este domeniul sau teritoriul peste care domneşte 
Dumnezeu şi unde se face voia lui Dumnezeu.
Ne uităm acum împreună la 3 aspecte cu privire la Împărăţie:
                         1. Împărăţia lui D-zeu este aproape de noi. 
Când Domnul Isus a venit pe pămînt, prima Lui preocupare a fost să-i 
conştientizeze pe oameni că Împărăţia lui D-zeu, sau Împărăţia cerurilor este 
aproape. Mat. 4:17.
Chiar de la naşterea Lui, au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim şi au 
întrebat: ,,Unde este Împăratul ?...”

SĂ NE RUGĂM PENTRU:

SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

   Când stă în faţa lui Pilat auziţi ce se întîmplă: Ioan 18:33-37. Mai mult când atârnă pe 
cruce, unul din tâlhari îl batjocoreşte, iar celălalt îi face o rugăciune. Luca 23:39-43.
Atât de aproape era Împărăţia lui Dumnezeu de tâlhar.
Ce doresc să reţinem întâi : că Împărăţia Lui Dumnezeu, că Dumnezeu Însuşi este mai aproape 
de noi, decât ne imaginăm noi chiar. În F.A. 17:26-27 citim... 
Unui tânăr Domnul i-a zis odată: ,,tu nu esti departe de Împărăţia lui Dumnezeu”.
Dragul meu prieten, faptul că citeşti aceste rânduri, arată că tu nu eşti departe de Împărăţia lui 
Dumnezeu.

              2. Împărăţia Lui D-zeu a venit deja la noi. Mat. 12:28; Luca 17:20-21.
Prin moartea şi învierea Lui, prin întreaga Sa lucrare, Domnul a făcut ca Împărăţia Lui 
Dumnezeu să ajungă deja la noi. Cineva spunea foarte frumos că noi trăim vremea între 
deja...şi...nu încă..., adică, deja Împărăţia a ajuns la noi şi nu încă în desăvârşirea ei finală.
Acum singura noastră grijă trebuie să fie : cum să intrăm în Împărăţie. Dumnezeu a făcut totul 
ca Împărăţia să ajungă la noi, ce trebuie să facem noi ca să intrăm în Împărăţie? Citim în Luca 
16:16. ,, Fiecare ca să intre în ea trebuie să dea năvală” , aici termenul înseamnă că trebuie să nu 
amâne, nu să se îmbulzească....De ce: Fiindcă trebuie să ştim că oricine de pe pămînt poate 
să intre în Împărăţie, dar nu oricum. 
Domnul a pus câteva condiţii: Mat 7:21-24. Oamenii care caută să intre în Împărăţie sunt 
oameni cu judecată . F.A. 2:21.
În rugăciunea Tatăl nostru, Domnul spune că nu a bolborosi multe cuvinte ne face plăcuţi 
înaintea Lui. Ştiţi şi ce se întîmplă cu fariseul şi vameşul la Templu...
Care sunt condiţiile: Ioan 3:3-5; Matei 18:2-3; Matei 5:20. 
Ai intrat deja în Împărăţie? Faci parte din ea?
             3. Împărăţia Lui D-zeu va aduce desăvîrşirea finală în noi.
Toţi cei care prin credinţă şi pocăinţă ne-am supus Împăratului, am intrat în Împărăţie şi am lăsat 
ca Împărăţia să intre în noi şi astfel avem încredinţarea că vom ajunge la desăvârşirea finală. Ce 
înseamnă Împărăţia în noi: 1 Cor 6:19-20; Galateni 2:20; 1 Ioan 3:1-3. Citim ce se va întîmpla 1 
Cor 15:22-25.

Promisiune: Luca 12:32.
Împlinire: Matei 25:34. Apoc. 11:15; 19:5-6.

MEDITAŢIE 

Am găsit o floare ruptă 

Am găsit o floare ruptă 
Fir de alb mărgăritar,

 Şi l-am dus la mine-acasă
 Ca să-l pun într-un pahar.

 Mi-am lipit de el obrazul
 În suspinul de parfum...
Firicel de floare ruptă,

Cine te-a zvârlit în drum?

Am găsit o floare ruptă
Fir strivit şi singurel.
Şi am înţeles deodată,
Că şi eu am fost ca el.

Că şi eu zăceam în tină,
Fir de mărgărit răpus.

Dar atunci din calea lumii
M-a luat cu El Isus!

Nici o floare, nici un suflet,
Nu se pierde pe vreun plai.
Căci Isus la toţi aleargă
Să ne ia cu El în Rai!

                                                                   Costache Ioanid


