
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA SEPTEMBRIE

 - vizita fratelui păstor Paul Negruţ în bisericile 
din clisura Dunării în perioada: 14 – 
16.09.2012

 - seară de evanghelizare: 15.09.2012 în 
Biserica Creştină Baptistă “Harul” Moldova 
Veche
 - ordinarea fratelui păstor Văran Sabin, 
eveniment desfăşurat la Biserica Creştină 
Baptistă Nr. 1 “Maranata” Moldova Nouă

• tinerii şi copiii care au plecat la licee şi 
facultăţi pentru a studia.

• lucrarea care se face cu bolnavii la Spitalul 
Orăşenesc Moldova Nouă 
• 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
• cei aflaţi în suferinţă pe patul de spital sau la 
domiciliu
• cei care şi-au predat viaţa în mâna Domnului, 
cu ocazia evenimentului de evanghelizare din 
data de 14.09.2012 

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. Popa Ana – 16 Septembrie
2. Sofian Zora – 6 Septembrie
3. Ţibian Cosmin – 8 Septembrie

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

 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
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GRATIS

…..am făcut ce eram datori să facem. Luca 17:7 – 10.
Cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut cu bine şi peste vara anului 2012. Luna 
sepembrie este luna în care elevii încep şcoala şi studenţii se pregătesc pentru 
începerea ei, este luna în care toamna bate la uşă cu tot ceea ce înseamnă seceriş, 
bunăstare, prosperitate şi binecuvântare. Până aici am beneficiat de har de îndurare 
de pace.
Domnul Isus în textul de mai sus, ne ajută să înţelegem că cel mai mare har este 
acela să Îi aparţinem Lui, să fim robii Lui. 
E foarte important să conştientizăm că fiecare suntem datori să împlinim poruncile 
D-lui şi că vom fi judecaţi personal şi drastic de felul în care ne-am făcut datoria. 
Treburile pe care D-zeu le-a rânduit pentru noi, nu vrea şi nici nu are de gând să le 
facă fără noi sau în locul nostru. Dar, oare ce suntem datori să facem? Care este 
treaba noastră? Care este datoria noastră?
Iată trei din cele mai importante lucruri care ţin de datoria noastră:
1. Iubirea creştină  - este semnul care îi identifică pe creştinii veritabili. Dl. Isus 
Hristos zice:,,Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit 
Eu. (Io 15:12). E atât de uşor de înţeles porunca iubirii. Mai mult Dl. Isus o explică 
şi o detaliază pentru noi:,, Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să 
urăşti pe vrăjmaşul tău.” Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi 
pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă 
asupresc şi vă prigonesc. (Mt. 5:43-44). Şi mai adaugă ceva Dl. Isus foarte valoros 
ca mărturie pentru lume:,, Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-
am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că 
sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Io.13:34 – 35).

SĂ NE RUGĂM PENTRU:

SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

   2. Unitatea creştină – este dorinţa supremă a Domnului Isus Hristos exprimată atât de clar în 
rugăciunea Sa:,,Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie 
una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:21). Unitatea creştină este 
mărturia care convinge lumea de autenticitatea lucrării lui Hristos. Dar mai e ceva – unitatea 
creştină este deasupra oricărei motivaţii, suportul sau baza care aduce bucurie deplină:,, V-am 
spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.” 
(Ioan 15:11). Şi apostolul Pavel accentuează bucuria adusă de unitatea creştină:,,Deci, dacă este 
vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a 
Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, 
o dragoste, un suflet şi un gând. Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în 
smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la 
foloasele lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus. 
(Filip.2: 1-5). Mai e ceva important aici şi anume în lucrurile în care am ajuns de aceiaşi părere 
să acţionăm în unitate:,, Gândul acesta, dar, să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârşiţi; 
şi, dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă. 
Dar, în lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel. (Filip. 3: 15-16).
3. Evanghelizarea celor pierduţi – este nevoia stringentă a zilelor noastre. Acum când aşa cum 
spune Pavel, vremea s-a scurtat, noi creştinii secolului 21 să fim înţelepţi, hotărâţi şi activi în 
ducerea veştii bune a mântuirii: Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea 
Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi 
iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Mat. 28:18-20).

În aceste vremuri e important să fim ocupaţi cu treburile noastre că altfel vom fi obsedaţi cu 
treburile Lui. Sunt clare cuvintele D-lui Isus:,,Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau 
soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veţi primi o putere, când Se va 
coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi 
până la marginile pământului.”(Fapte 1:7-8). Trebuie să trăim în dragoste, în unitate, în 
răspândirea Evangheliei cu râvnă, că altfel ne vom baricada în poziţii care ne vor îndepărta de 
ţelul nostru.
Niciodată Domnul nu va zice: sunteţi vinovaţi pentru că nu mă înţelegeţi, dar întotdeauna va 
zice: sunteţi vinovaţi pentru că nu mă ascultaţi. 

Noi suntem din aceia care ascultăm şi împlinim.

MEDITAŢIE 

Despre Adevăr:

     Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”
                                        Domnul Isus Hristos – Ioan 14:6

     “Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău.
Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume.
Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este Adevărul.”
                                       Domnul Isus Hristos – Ioan 17: 15-17

     “Adevărul e un crin al cărui parfum însuflețește credința și a cărui strălucire luminează 
inteligența.”
                                       Bernard de Clairvaux

     “A cunoaște lucruri religioase e un lucru și a cunoaște adevărul e cu totul alt lucru. Pe cât se 
deosebește soarele de lună, pe atât e mai de folos cea de-a doua decât cea dintâi.”
                                      Marcu Ascetul

     “Frumuseţea îşi capătă toată strălucirea de la adevăr.”
                                     Richard Wurmbrand

     “Dacă credinţa nu este urmată de fapte, ori credinţa nu-i adevărată, ori nu crezi tu în ea.”
                                     Richard Wurmbrand

     “Omul trebuie să trăiască așa cum dictează adevărul, privind cu admirație Cuvântul.”
                                     Clement Alexandrinul

      “Amestecă înfrânarea cu simplitatea și însoțește adevărul cu smerita cugetare, și te vei vedea 
șezând la masă cu dreptatea, cu care ca la o masă dorește să adune oricare altă virtute.”
                                      Ilie Edictul


