
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA OCTOMBRIE

- în perioada 09.10 – 15.10.2013 biserica 
„Harul” din Moldova Veche va fi vizitată de un 
grup de fraţi şi surori din America, coordonat 
de fratele Tom Unici;
- în data de 12.10.2013, începând cu orele 
10.00, la biserica „Harul” din Moldova Veche 
va avea loc „Conferinţa cu pastorii şi lucrătorii 
din zona Clisurii Dunării”
- în data de 12.10.2013, începând cu orele 
17.00, în biserica noastră va avea loc „Seara 
specială penru tineret”
- în data de 13.10.2013 (Duminică), în cadrul 
serviciului divin de la ora 18.00 va avea loc şi 
sărbătoarea „Mulţumirii”

- fraţii şi surorile din S.U.A. care ne vor vizita 
biserica în data de 09.10.2013, ca Dumnezeu 
să-i păzească în călătoria lor; 
- tinerii bisericii, ca Dumnezeu să-i ajute să se 
păstreze curaţi înaintea Lui şi să se dedice în 
lucrarea Domnului Isus Hristos;

bătrânii bisericii, ca Dumnezeu să-i păstreze în 
harul Lui şi să-i facă să fie pilde în credinţă şi în 

purtare, în bisericile din care fac parte. 

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. Antici Maria                - 21 oct. 
2. Acasandrei Cristina     -22 oct. 
3. Bica Angelica              -26 oct. 
4. Calin Didina                -26 oct. 
5. Horvat Adina               -22 oct. 
6. Moise Dumitru            -14 oct. 
7. Paulevici Bojidarca     -21 oct. 
8. Sporea Ana                  - 1 oct. 
9. Salvari Alexandra        - 2 oct. 
10.Crenicean Ghiţă           - 17 oct. 

  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

Domnul va purta de gijă. Gen. 22: 1-18
Cea mai bună veste din Cuvântul Domnului pentru noi şi în luna aceasta este 
că: ,,Domnul va purta de grijă”. 
De obicei în luna Octombrie sărbătorim ziua mulţumirii, iar noi ca şi creştini în 
fiecare zi suntem mulţumiţi, fiindcă avem încredinţarea că: ,,Domnul va purta de 
grijă”.
Textul sugerat e foarte cunoscut şi reprezintă o prefigurare a ceea ce urma să facă 
Dumnezeu Tatăl cu Fiul Său, cu Domnul Isus Hristos – şi anume să-L aducă jertfă.
Prin experienţa lui Avraam cu Isaac, prin testarea aceasta, prin încercarea aceasta 
(v. 1), Dumnezeu ne învaţă trei lucruri:
               1. Domnul va purta de grijă ca să nu ne poticnim, ci să mergem 
înainte împreună. V. 7-8.
Pe drumul pe care mergeau, Isaac deşi era un copil pune o întrebare esenţială. V. 7. 
Pentru mulţi întrebarea sau răspunsul la această întrebare a constituit un prilej de 
poticnire. Pentru Avraam însă, răspunsul la această întrebare este unul superb şi 
minunat. V. 8. 
Nu ştia atunci Avraam cine trebuia să fie jertfit? Păi, el avea sarcină precisă de la 
Dumnezeu. Auziţi: v. 2. Ce învăţăm – ca şi creştini e rău să ne poticnim unii în alţii, dar e 
mult mai rău să ne poticnim în Domnul. Isaac era în pericolul să se poticnească în tatăl 
său, dar Avraam a fost înţelept şi i-a îndreptat acestuia privirea spre Dumnezeu, ba mai 
mult i-a întărit încrederea în Dumnezeu. Ştiţi ce trebuie să ne dea de gândit. Dacă ucenicii 
Domnului, au avut momente când s-au poticnit unii în alţii, şi la momentul crucial al 
prinderii Domnului în vederea răstignirii, s-au poticnit chiar în El, oare ce vom face noi la 
momente de cumpănă? Mat. 26: 31-33. 

SĂ NE RUGĂM PENTRU:

SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

Vă mai dau un exemplu – Ştiţi cine L-a prezentat prima dată pe Domnul Isus ca fiind Mielul lui 
Dumnezeu? – Ioan 1:29. Auziţi ce se întâmplă cu el la un moment de cumpănă. Mat. 11: 2-6. Să 
luăm seama la recomandarea Scripturii Rom. 14:13; 2 Cor. 6:1-3.
Avem un Dumnezeu minunat, care zilnic ne poartă de grijă, fiindcă vrea să nu ne poticnim, ci să 
mergem înainte împreună. Filip 2:1-5.
                    2. Domnul va purta de grijă ca să nu cârtim, ci să găsim soluţii la problemele 
ivite. V. 9-13.
E uimitor să vezi cât e de calm Avraam. Mergea spre un loc indicat de Dumnezeu, ca să 
săvârşească ceva precis, însă drumul nu era de loc uşor.
Acum trebuie să ştim că ceea ce ne duce în pericolul de a cârti sunt greutăţile de pe traseu. 
Greutatea drumului şi întrebările puse de Isaac, puteau constitui motive prin care Avraam să 
cârtească. Ştiţi ce-i putea răspunde Avraam – Măi băiatule, mai taci odată, mai lasă-mă în pace, 
că nu-i grija ta, ci e grija mea. Nu, nu... Avraam nu face asta. Nu eu, zice Avraam, ci Domnul va 
purta de grijă. 
Oamenii care cârtesc, nu văd soluţiile lui Dumnezeu. Moise a avut mult de furcă cu oameni care 
nu doar au cârtit, ci au făcut din cârtire o obişnuinţă. Ex. 15:24-25; 16: 2-3, 8; 17:2-7.
Ce învăţăm – cârtirea e periculoasă, deoarece nu ştim toate detaliile şi chiar dacă nouă ni se pare 
că e împotriva oamenilor, ea este împotriva Domnului. Ştiţi de ce un creştin niciodată nu are 
dreptul să cârtească – fiindcă el are mentalitatea – că Domnul va purta de grijă.
Fraţilor, Dumnezeul nostru va purta de grijă, de aceea să nu cârtim, ca să putem vedea soluţiile 
Lui
                   3. Domnul va purta de grijă ca să nu bâjbâim, ci să avem certitudinea prezenţei 
şi a binecuvântărilor Sale. V. 14-18.
Dumnezeul nostru ne-a lăsat Scriptura ca să nu bâjbâim, ci să avem o înţelegere clară, o direcţie 
precisă, o destinaţie sigură. E încurajator să ne uităm la Avraam şi să observăm că deşi nu ştia 
toate detaliile, nu are nici un moment de bâjbâială. Ştie exact până unde trebuie să-l însoţească 
slugile, ştie de ce are nevoie, lemnele şi focul. Dumnezeu se bucură de lucrul acesta şi ca să-i 
dea certitudinea că e prezent cu el, spune textul, că Dumnezeu prin îngerul său l-a chemat pe 
Avraam a doua oară. Dumnezeu este atât de aproape de noi şi totuşi mulţi încă bâjbâie în găsirea 
Lui. F.A. 17:24-27. Noi suntem binecuvântaţi că l-am găsit şi nu mai bâjbâim.

Trăim fiecare zi a existenţei noastre cu certitudinea că: ,,Domnul va purta de grijă”. 
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E toamnă iară

A câta oară spun: e toamnă iară?
A câta oară roade îmi culeg?

A câta oară ochii-mi numărară
Cocorii-n cârduri, cârduri când plecară?

Ai ştii să-mi spui acum a câta oară?

În geamul meu bat frunze-ngălbenite.
Desprinse de pe ramurile lor,
În ele văd o lume pe sfârşite

Sunt triste frunzele... sunt ruginite
Ai şti să-mi spui ceva din taina lor?

Din tot ce-a fost, rămâne-va sămânţa.
Viaţa nouă-n rodul copt, cules.
Aceasta va rămâne-n primăvară

Pentru eterna, fericita Ţară
Ca o comoară-n tainic înţeles.

A câta oară spun: e toamnă iară?
Şi-a câta oară frunze-mi bat în geam?

Când an de an cocorii se-nşirară
De ce să mai întreb a câta oară?

Îmi spun toţi anii mei desprinşi din ram!

Odată, n-oi mai întreba: "a câta oară"?
Căci forma vieţii din trecut s-a dus...

În existenţa mea spirituală
În noua şi cereasca primăvară
Nemuritor voi fi lângă Isus!

                                                                                                    Emil Bulgăr


