
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA DECEMBRIE

- 24.12.2013 de la orele 18:20 la biserica 
„Harul” din Moldova Veche va avea loc un 
program intitulat “Serbarea copiilor”
- 25.12.2013, între orele 10:00 – 12:00 şi între 
orele 18:00 – 20:00, în biserica noastră se va 
sărbători „Naşterea Domnului Isus Hristos”
- 26.12.2013, între orele 10:00 – 12:00 şi între 
orele 18:00 – 20:00, în biserica noastră vor fi 
servicii divine, care vor celebra naşterea 
Mântuitorului Isus Hristos şi în a doua zi de 
Crăciun;
- 31.12.2013, începând cu ora 18:20, în biserica 
noastră va avea loc un „Serviciu divin special 
care va marca sfârşitul anului 2013”

- Sărbători 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 să le călăuzească şi să le 
imbărbăteze.

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

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.Florea Ion                      - 24 Dec.
 5.Gadia Ecaterina             - 15 Dec.
 6.Lissi Adrian                   - 23 Dec.
 7. Petcu Ştefănica             - 27 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
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GRATIS

Adevăruri absolute evidenţiate la Naşterea Domnului.
Lc. 2:1-7.

Trăim o vreme în care tot mai mult se pune accent pe adevăruri relative în 
detrimentul adevărurilor absolute. Sunt patru adevăruri absolute pe care Fiul lui 
Dumnezeu, prin naşterea Lui, prin venirea Lui în lumea noastră, le accentuează, le 
întăreşte, le fixează, le evidenţiază. 
1. Legea Domnului sau Cuvântul Domnului este un adevăr absolut. 
Iosif şi Maria au împlinit cu privire la Domnul Isus, tot ce este scris în Legea 
Domnului. Cerul şi pământul vor trece, dar Cuvintele Mele nu vor trece. Mat. 
24:35. 1 Ptr. 1:25. Era o datorie de onoare pentru ei ca şi oameni neprihăniţi, aşa 
cum îi prezintă Biblia, să împlinească tot ce trebuia împlinit. Luc. 2: 22-24; 2:39. 
Mai târziu Domnul Isus Hristos accentuează acest adevăr absolut, înplinindu-L 
chiar El: Mat. 5:17-20.
Problema este foarte serioasă, fiindcă e în joc destinul nostru veşnic, adică intrarea 
sau neintrarea în Împărăţia Cerurilor. Fiul lui Dumnezeu s-a născut, pentru ca tu şi 
eu să nu ne pierdem, ci să căpătăm viaţă veşnică. Tu, dragul meu, ai împlinit tot ce 
trebuie împlinit, ţii cont de acest adevăr absolut sau încă te bazezi pe adevăruri 
relative?
2. Mărturia Domnului este un alt adevăr absolut.
E foarte interesant... întrucât creştinii chiar au întocmit o cântare – El 
s-a născut într-un sat neînsemnat din Iudeea, în Betleem, dar nu s-a născut ca să fie 
ascuns, ci ca să fie descoperit oricărui om. Cât de minunat au adus oamenii 
credincioşi mai departe mărturia Domnului! Auziţi-l pe Zaharia: Luc. 1:67-79; 
Simeon: Luc. 2:28-35. Cartea Apocalipsa începe atât de frumos: v. 1-3. Mărturia 
ne este dată, ştiţi de ce – ca să fie mărturisită: Mat. 10:32-39. Noi slujim ca 
mărturie: Mat. 10:18.

SĂ NE RUGĂM PENTRU:

SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

3. Orânduirile Domnului constituie un alt adevăr absolut.
În economia lui Dumnezeu, nimic nu se produce la întâmplare. Naşterea Domnului nu s-a 
produs nici mai devreme, nici mai târziu, ci exact la împlinirea vremii. Luca 2:6. Ştiţi ce 
înseamnă orânduirile Domnului?... Sunt rânduielile pe care Domnul Isus le-a instituit pentru noi. 
Atenţie mare! El face trecerea de la ritualul ceremonial de la Templu, la închinarea în duh şi în 
adevăr. Una din aceste rânduieli este Cina Domnului. Vedeţi? Chiar şi modul în care S-a născut 
ne îndeamnă spre simplitatea închinării. Unii însă vor ceva foarte sofisticat. Unii ne critică pe 
noi baptiştii pentru simplitatea închinării, dar noi, uitându-ne la viaţa Domnului Isus, înţelegem 
că asta trebuie să facem.
4. Poruncile Domnului sunt un alt adevăr absolut.
Poruncile Domnului... Oare de ce au fost date?... Ca să fie păzite cu sfinţenie.
Psalmul 119:4-5, apoi ca să ne facă mai înţelepţi. Psalmul 119:98. Zaharia şi Elisaveta 
Luca 1:5-6. Dacă poruncile dregătorilor care sunt relative, le împlinesc cei credincioşi, cu 
excepţia situaţilor când intră în conflict cu poruncile Domnului. Faptele Apostolilor 4:19-20; 
5:29, atunci cu mult mai mult trebuie să împlinim poruncile Domnului care sunt absolute. 
Vedeţi? Iosif şi Maria, potrivit cu porunca dată de Cezar August, au plecat din Galileea în 
Iudeea. Ştiţi care este porunca ce în fiecare zi de har ne este dată... dacă vreţi în fiecare astăzi, în 
fiecare acum, ea ne este adresată la modul cel mai direct şi este: ,,POCĂINŢA” Faptele 
Apostolilor 17: 30-31.
Biblia e remarcabilă şi precisă. David, cu mulţi ani în urmă, scrie foarte exact despre aceste 
patru adevăruri absolute, nu doar ca să le enumere, ci ca să le explice şi să arate funcţionalitatea 
lor, impactul lor în viaţa mea şi în viaţa ta. Psalmul 19:7-8.
Legea Domnului este desăvârşită – înviorează sufletul. Domnul Isus nu doar a împlinit 
Legea, dar a şi desăvârşit-o.
Mărturia Domnului este adevărată – dă înţelepciune celui neştiutor. Nu-i o poveste 
frumoasă de Crăciun, ci o realitate vie incontestabilă.
Orânduirile Domnului sunt fără prihană – veselesc inima. Nu mai fi trist, căci pentru tine / 
A coborât din strălucire / Emanuel să ne aducă / Pace în inimă.
Poruncile Domnului sunt curate – luminează ochii.
În calitatea de copii ai Lui Dumnezeu suntem datori să-L predicăm pe Domnul Isus Hristos. 
Existenţa Lui este un adevăr Absolut. Când totul se clatină, El este Singurul care rămâne 
statornic, când totul se mişcă, El nu se schimbă. 
El este Acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8. 
El este sprijinul meu şi sprijinul tău, Domnul meu şi Domnul tău.
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NAŞTEREA LUI ISUS

E frig, e noapte si întuneric,
În grajd, pe paie, lângă boi

Aşa veni Isus pe lume
Nu în palat, pe haine moi.

Pe paie jos, veni Mesia,
Al nostru Împărat şi Rege,

Cu El, sta Iosif şi Maria
În faţa lor, stătea un Rege.

Fii binecuvântat Isuse,
Eşti Dumnezeu adevărat,

Venit din cer, promis de Tatăl,
Eşti, cel mai Mare Împărat.

Îţi mulţumim ca te-ai născut,
Pe-acest pământ, plin de păcate

Ca noi, prin Tine să avem,
Păcatele, toate iertate.

                                                Amin

                                                                                   Ica Drăgoi (poet creştin)


