
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA SEPTEMBRIE

14.09.2013 – La biserica “Harul” din Moldova 
Veche va avea loc întâlnirea tinerilor care au 
participat la tabăra creştină de tineret din 
localitatea Sasca Montană

- copii bisericii, ca Dumnezeu să-I 
binecuvânteze şi să-i păzească de influenţe rele 

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

  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

Caracteristicile principale ale vieţii creştine.
Ioan 17:1- 26.

         Domnul Isus Hristos este Domnul vieţii. El a venit pe pământul acesta ca să 
ne aducă viaţa veşnică. V.1-3. Lucrarea Domnului cu noi este să ne înveţe să trăim 
o viaţă creştină autentică. Dintre caracteristicile vieţii creştine trei sunt esenţiale. 
Fiindcă El ne-a creat şi ştie cum funcţionăm, de fiecare din aceste caracteristici 
Domnul a legat un scop. Noi funcţionăm după principiul:,,fac cutare lucru pentru 
că urmăresc cutare scop”. Dacă lucrurile pe care le facem sunt lumeşti, scopurile 
vor fi lumeşti, dacă lucrurile sunt duhovniceşti, scopurile vor fi spirituale.
1.  Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia. V.8, 17.
...Le-am dat cuvintele Tale. Domnul ne-a dat Cuvântul. Ce facem cu el? Cum îşi 
atinge Cuvântul lui Dumnezeu scopul în viaţa noastră? 
Auziţi ce facem:
 Îl citim – Is. 34:16 a; Ier. 36:14-16.
 Îl studiem – F.A. 17:11; Shema Israel Deut. 6:4-9; Ioan 5: 39; Ios. 1:8-9.
 Îl trăim – Îl asimilăm, ne identificăm cu Cuvântul, îl strângem în inimă. Iac. 1:22; 
Ezech. 3:1-3; Ps. 119: 103.
 Îl propovăduim – îl transmitem şi altora. Mat. 28:18-20; Mat. 24:14. 
Ne-a dat Domnul Isus Hristos Cuvântul şi ne învaţă practic ce trebuie să facem cu 
el. 
Oare care-i scopul Lui ?
Auziţi care-i: ,,Ca să ne facă desăvârşiţi şi destoinici pentru orice lucrare bună”. 2 
Tim. 3:16-17.

SĂ NE RUGĂM PENTRU:

SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

2. Comunicarea cu Dumnezeu – Rugăciunea. V. 9.
...Pentru ei mă rog. Extraordinar, Domnul vieţii se roagă pentru noi. Dar noi pentru ce ne rugăm. 
Să vedem ce ne învaţă Biblia. 1 Tes. 5:17.
Ne rugăm:
 Pentru noi înşine – Filip. 4:4-7; David este expert în rugăciuni personale: Ps. 4:1 ,,Răspunde-mi 
când strig Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare, ai milă de 
mine, ascultă-mi rugăciunea, Ps. 5:3,,Doamne auzi-mi glasul dimineaţa. Dimineaţa eu îmi 
îndrept rugăciunea spre tine şi aştept”.
 Pentru alţii – ştiţi pentru cine s-a rugat Domnul pe cruce – pentru alţii, Lc. 23:34 a; Iacov 5: 16; 
 Pentru lucrare – oricum se va împlini numai ce hotărăşte Dumnezeu. Vom fi creştini înţelepţi, 
dacă vom înţelege lucrarea Domnului şi ne vom ruga pentru ea: F. A. 4:24-31.
 Pentru mulţumire, sau de mulţumire – Efes. 5:20; Pavel are o exprimare superbă în acest sens: 
Filip. 4:11-13. 
Ne-a învăţat Domnul pentru ce să ne rugăm. 
Oare care-i scopul ?
Auziţi care-i: ,,ca să biruim - ca să nu cădem în ispită” Lc. 22: 39-46.

3. Casa lui D-zeu – Biserica. V. 21, 24.
....Toţi să fie una. Venim la Biserică oameni în diversitate ca să învăţăm să trăim în unitate. Cum 
se realizează acest lucru în biserică:
 Prin pasiune pentru frumuseţea Domnului. Ps. 27:4. 45:1-2.
 Prin învăţătură şi descoperire. 1 Cor. 14:6; Efes. 4:11-15. 
 Prin părtăşie frăţească. F.A. 2:46-47. 
 Prin cântări duhovniceşti. Colos. 3:16.
Oare care-i scopul bisericii?
Trăind aceste lucruri de fiecare dată când venim la Biserică ne vom atinge scopul pe care l-a 
destinat Domnul nostru Bisericii şi anume:,,zidirea”. De fapt El, Capul Bisericii a zis: Eu voi 
zidi Biserica Mea şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. Mat.16:18; Scopul venirii noastre 
la Biserică este – ,,zidirea Trupului lui Hristos”. 1 Cor. 14:26.

CONTINUARE 

Isus, Păstorul Cel mare

După cumplita osândire
A celui mai blând Păstor,
Domnul nostru Salvator

La moarte prin răstignire,
Din cetate, înspre ieşire

A trecut pe ,,Poarta oilor.”

Prin actul de inculpare, 
Prin nemiloasa sentinţă
Ce I-a produs suferinţă,
Isus, Păstorul cel mare

Ducea crucea-n spinare,
Şi-a căzut de neputinţă.

Astfel, păcatu-a purtat
Către Golgota prin cruce
Izbăvirea spre-a aduce

Prin sfânt sângele vărsat
Care ne-a răscumpărat,
În cer pentru a ne duce.

Toate-acestea-au derulat
Cum de profeţi s-a prezis,
Cum în Scripturi era scris,
Căci Cuvântul S-a-ntrupat
Omu-n veci de-a fi iertat,
Şi dus iarăşi, în Paradis.

                                                  Flavius Laurian Duverna


