
ANUN URI, DIVERSEȚ  

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA IULIE

14.07.2013 – Serviciul Divin de la ora 18.00 va 
avea loc la biserica penticostală “Apa-Vieţii” 
din localitatea Moldova Nouă, acest lucru 
datorându-se bunei colaborări dintre cele două 
biserici.

- cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă, 
pentru ca Dumnezeu să le întărească 
credinţa şi să le scoată în cale oportunităţi 
pentru găsirea acestuia;

- tinerii absolvenţi de liceu care au reuşit anul 
acesta la examenul de bacalaureat, ca 
Dumnezeu să-i îndrume mai departe în viaţă 
şi în alegerile pe care vor să le facă;

- tinerii absolvenţi de liceu care nu au reuşit 
la examenul de bacalaureat, ca Dumnezeu 
să-i îndrume şi pe ei şi să le dea înţelepciune 
şi izbândă în situaţia în care vor să mai 
încerce încă odată să reuşească la examenul 
de bacalaureat, sau să-i îndrume spre un 
post de muncă bun.

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. 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
9. Ţibian Mihaela – 3 Iulie

    
  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

Pregăteşte-te să-L întâlneşti pe D-zeul tău.  Amos 4:12.

       Din perspectiva veşniciei oamenii se împart în două categorii:
Unii  care se pregătesc şi sunt în fiecare zi  gata pentru clipa plecării  şi  ceea ce 
urmează după.
Şi alţii care nu se pregătesc, nu-şi fac griji ca şi cum nimic nu se poate schimba.
Acum, dacă pentru anumite evenimente care ţin de viaţa aceasta ne pregătim, nu e 
normal să fim înţelepţi şi să ne pregătim şi pentru viaţa veşnică.
Ce fac oamenii care se pregătesc pentru cer ?

1. 1.    Ţin cont de Cuvântul D-lui.     Amos 2:4-5.
Ştiţi de ce apreciez eu prezenţa oamenilor la slujbele de înmormântare? Fiindcă 
prin această prezenţă ei ţin cont de Cuvântul Domnului care zice:

        - Mai bine să te duci într-o casă de jale, decât să te duci într-o casă de pe   trecere.  
Ecl. 7:2.
        - Plângeţi cu cei ce plâng. Rom. 12:15.

 - Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul 
lor. Mt. 18:20.
În vremea lui Amos poporul Israel a nesocotit Cuvântul Domnului – auziţi 2:4-5. 
Ştiţi  care e cel  mai  mare pericol  când cineva nesocoteşte  Cuvântul  D-lui.  Este 
pericolul de a fi dus în rătăcire.

  Auziţi cuvintele Domnului Isus – Mt. 22:29-33.

SĂ NE RUGĂM PENTRU:

SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

2.    Folosesc ocaziile D-lui ca să nu păcătuiască.    Amos 2:9-12.
V-aţi  gândit  că  şi  asta  e  o  ocazie  bună  de  a  ne  pregăti  pentru  cer.  Fiind  aici  la  Cuvântul 
Domnului, nu putem fi în altă parte unde poate am fi fost ispitiţi să păcătuim. Un lucru este 
foarte  important  şi  trebuie  să-l  reţinem:  Atunci  când  D-zeu  foloseşte  ocazii  ca  să  ne 
binecuvânteze, El ne responsabilizează. De exemplu: atunci când Dumnezeu ne binecuvântează 
cu copiii, El ne responsabilizaează să-i creştem în frica Domnului. Am o colegă la spital, care a 
pierdut  a 2-a sarcină...şi cât de mult şi ea şi soţul ei îşi doresc un copil. Auziţi ce s-a întâmplat  
pe vremea lui Amos. 2:9-12. V-am binecuvântat şi iată ce aţi făcut voi. Recabiţii Ier. 35:1-10; 
18-19.
3.    Sunt în stare să lucreze cu neprihănire înaintea Domnului.     Amos 3:10.
Nu prin forţele noastre, ci numai prin Domnul Isus, noi putem lucra cu neprihănire. De aceea e 
important să încheiem Legământul cu El, ca să trăim în neprihănire. Auziţi ce spune Cuvântul 
despre  poporul  Israel  de  pe  vremea  lui  Amos  3:10.   Gen.  15:6;   Rom.  4:3;  16-25;  Evrei  
10:35-39.
Voi încheia cu o ilustraţie, după ce vă voi aminti cuvintele Domnului Isus din Lc. 9:23:,,Apoi a 
zis  tuturor:,,Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în 
fiecare zi şi să mă urmeze”......Un tânăr s-a dus la duhovnicul (pastorul) lui, era foarte frământat  
şi i-a zis, am citit din Biblie Lc. 9:23, explică-mi te rog, cum vine asta ,,să mor în fiecare zi”.  
Acesta s-a uitat la el, l-a iubit şi i-a zis: Mâine dimineaţă să te duci la cimitir şi să te opreşti la 
primul mormânt de pe partea dreaptă. Să citeşti cu voce tare numele de pe cruce şi apoi să 
începi să-l lauzi pe cel mort: tu eşti cel mai deştept, tu eşti cel mai frumos, tu eşti cel mai  
bun....şi apoi să vii la mine. S-a dus a făcut întocmai şi s-a întors la mentorul lui. Ei, ai făcut ce 
ţi-am zis: Da...şi ce ţi-a răspuns mortul – Nimic. Aşa să faci şi tu în fiecare zi când cineva te 
laudă.  
Dar, atenţie, mai e ceva – Du-te şi mâine, de data aceasta opreşte-te la primul mornânt pe partea  
stângă şi după ce vei citi numele mortului să începi să-l critici: tu eşti cel mai nenorocit, eşti o 
nulitate, cu tine nici în cer nu vreau să fiu....şi apoi vino la mine. S-a întors la duhovnicul lui şi 
acesta l-a întrebat: Ei, ce ţi-a răspuns mortul – Nimic. Aşa să faci şi tu în fiecare zi când cineva  
te critică. 
În fiecare zi trebuie să ne luăm crucea şi să-l urmăm pe Domnul Hristos, asta însemnând: fie că 
cineva ne laudă, fie că ne critică, noi mergem pe drumul către cer în tăcere şi smerenie.

MEDITAŢIE 

Anii trec ca norii

Anii trec ca norii, perii-ncărunţesc,
vremurile-s altfel, totul e-n schimbare,

zilnic se preface tot ce-i pământesc
— numai Adevărul este-acelaşi soare.

Iarba se usucă, frunza cade iar
apa-şi face vaduri, altele într-una,

peste toate-n lume plânge-un “în zadar”
— numai în iubire cânt-un “totdeauna”.

Vara arzi în soare, iarna arzi în ger
ce te-ncântă astăzi, mâine ţi-e povară,

toate-apasă duhul, toate-l strâng ca-n fier
— numai conştiinţa sfântă e uşoară.

Toţi sunt ca şi tine: slabi şi schimbători
cei aproape astăzi, ţi-s departe mâne

oamenii, ca anii-s aburi trecători
— numai Domnul singur neschimbat rămâne.

…Nu-ţi lega de nimeni inima acum
ca să nu ţi-o smulgă ruperea ce vine,

leagă-ţi-o de Domnul — lumea-i vis şi fum
singur El rămâne veşnic lângă tine.

                                                     de Traian Dorz
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