
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA MAI

       Săptămâna de evanghelizare în luna Mai 
(10.05.2012-15.05.2012):

Sâmbătă-(12.05.2012 ora 18.00)-seară 
specială de evanghelizare pentru tineri 
Ne-am bucurat de vizita unui grup de fraţi şi 
surori din Statele Unite ale Americii, format 
din:
- Fratele pastor NICK FORSYTHE 
- Fratele TOMA UNICI 
- Fratele MICHAEL GIBENI.
- Fratele CURT STWERT
- Sora REITA COON
- Sora JENIFER DRISKILL
- Prietena STEPHANIE RUDD

• cei aflaţi în nevoi atât spirituale cât şi 
materiale din comunităţile de rromi din oraşul 
nostru

• proiectele bisericii aflate în derulare şi în 
parteneriat cu fraţii americani
• prietenii care au fost cercetaţi de Duhul Lui 
Dumnezeu cu ocazia evenimentelor de 
evanghelizare
• organizarea unui botez Nou Testamental în 
biserica din loc
• păstori, învăţători pentru copii, dirijori de cor 
şi fanfară şi pentru toţi cei care instruiesc şi îi 
învaţă pe tineri şi copii să-I slujească 
Domnului.

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. (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. Creţa Geluţa – 18 Mai
2. Creţa Silvia – 30 Mai
3. Cazamir Ileana – 22 Mai
4. Călin Ilie – 11 Mai
5. Crenicean Răzvan – 24 Mai
6. Damian Carmen – 13 Mai
7. Florea Alexandrina – 20 Mai
8. Gavrilă Tasia – 16 Mai
9. Gavrilă Raluca – 16 Mai
10. Guler Anişoara – 1 Mai
11. Martinescu Maria – 18 Mai
12. Nistoran Mariana – 9 Mai
13. Strunoaie Daniel – 27 Mai

BUCURIA PĂCII
AGENDĂ INFORMATIVĂ

Anul I, Nr. 5 – MAI 2012

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

GRATIS

 
În școala Domnului Isus - Aptitudini Marcu 10:32 – 45.

În luna Mai a fiecărui an copiii şi tinerii care sunt la diferite şcoli îşi verifică 
aptitudinile în vederea examenelor de final de an şcolar. Ca şi creştini cu toţii 
suntem copii ai lui D-zeu şi suntem înscrişi la cea mai minunată şcoala – Şcoala D-
lui Isus. Iată 3 aptitudini necesare:

1. INTELIGENŢA – Să ştii să pui întrebări corecte. V. 35-38 a. 
Nu este suficient să pui întrebări, trebuie să știi să pui întrebări corecte. Apostolul 
Pavel îl sfătuiește pe Timotei : 2 Tim. 2:23. Cineva spunea că ceilalți zece s-au 
mâniat pe cei doi v. 41, pentru că nu le-a venit lor mai întâi această idee. Că aștia 
cică au fost mai inteligenți.
Ex. Un credincios s-a dus la rabinul lui. Acesta i-a pus următoarea întrebare. Doi 
oameni intră într-o casă pe un coș. Unul e murdar, celălalt curat. Care din ei 
se va spăla ? Cel murdar, bineânțeles. Nu, deoarece va vedea că celălalt e curat și 
va presupune că și el e la fel. Omul curat văzând cât de murdar e celălalt va 
presupune că și el e murdar și se va spăla. Rabinul continuă: Doi oameni intră 
într-o casă pe un coș. Unul e murdar, celălalt curat. Care din ei se va spăla ? 
Acum știu – cel curat. Nu a răspuns rabinul. Cel curat se uită la mâinile și hainele 
lui, vede că sunt curate, deci de ce s-ar spăla. Apoi rabinul pune a treia întrebare: 
Doi oameni intră într-o casă pe un coș. Unul e murdar, celălalt curat. Care din 
ei se va spăla ? Disperat, credinciosul strigă : Amândoi. Greșit spuse rabinul. Dacă 
doi oameni intră într-o casă pe un coș, cum ar putea unul să rămână curat ?
Nu vezi că întrebarea nu este bună ?
Alte întrebări greşite - Lc. 9:54 – 56; Ioan 21:20 – 22.
Întrebări corecte – Fapte 16:29-31; Gal. 2:9-21.

SĂ NE RUGĂM PENTRU:

SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

   2. COMPETENŢA – Să poţi să împlineşti cerinţele sfinte. V. 38 b-40.
Domnul nu cere niciunuia dintre noi să facem ceva ce nu putem face. Scuza unor oameni de 
genul: ,,m-aş pocăi dar nu pot să ţin”, este falsă. Porunca pocăinţei este dată tuturor oamenilor, 
iar cei ce nu se pocăiesc, nu o fac pentru că nu pot, ci pentru că nu vor. E adevărat, sunt anumite 
lucruri cu neputință de făcut la oameni, dar nu la Dumnezeu. Mc. 10: 23 – 27. Două cerințe 
majore amintește Domnul aici:

- Să beți paharul suferinței.
- Să fiți botezați cu botezul Meu.

Cei doi au avut această aptitudine bine conturată – au putut să împlinească cerințele sfinte. Știm 
că Iacov a fost decapitat cu sabia de Irod (F.A. 12:1 – 2). Știm că Ioan a fost exilat pe insula 
Patmos – a fost un om deosebit numit ,,ucenicul pe care-l iubea Isus. (Io. 21:20).

3. PERSEVERENŢA – Să te străduieşti să aplici lecţiile duhovniceşti. V. 42-45.
În școala Domnului Isus învățăm multe lecții și dăm multe examene. Știți ce e interesant – că 
nimeni nu ne spune data examenului și nici obiectul la care vom fi examinați.
Vedeți – când copiii pleacă la Școală, în alte localităţi, noi îi atenționăm că se impune o 
disciplină mai severă ca acasă - știți de ce – acolo e mâncare mai puțină, bani mai puțini, timp 
mai puțin și altele mai puţine. La multe lucruri încep să învețe să spună NU. De fapt ca să poți 
spune DA la cele bune, trebuie să înveți să spui NU la cele rele.
Iacov și Ioan în Școala lui Isus deseori au avut pește mai puțin ca la tatăl lor Zebedei, au avut 
haine mai învechite, au avut timp mai ocupat, poate mreje mai rupte, dar ca și acum de fiecare 
dată au avut ocazia să învețe lecții duhovnicești.
Ce mare har – să-L ai pe Domnul Isus ca Învățător – Iacov și Ioan au învățat că nu-i vremea să 
domnească, nici să-i facă pe superiorii, ci că-i vremea să slujească. Nu toți creștinii fac același 
lucru, dar toți fac ceva. 
Prin noi D-zeu vrea să-i binecuvânteze pe alții. Vom fi perseverenţi doar dacă vom înţelege bine 
ce înseamnă:

 Slujitori și robi
Au mai învățat că cinstea de-a fi în Împărăția Lui D-zeu atârnă de DOMNUL și este numai 
pentru aceia pentru care a fost pregătită. Domnul Isus s-a dus să ne pregătească locul în 
Împărăție. 
Dragul meu cititor cred că tu eşti atât de priceput încât vei folosi plenar aptitudinile pe care le ai 
la îndemână ca să ajungi în Împărăţia Lui Dumnezeu.
Domnul să te ajute !

MEDITAŢIE 

Să-mi fii Tu Alfa şi Omega

Să-mi fii Tu Alfa şi Omega vieţii,
Isuse, totdeauna pe Pământ,

Luceafărul frumos al dimineţii
Să-mi fie-al Tău dumnezeiesc Cuvânt!

Prin Tine vreau să-ncep orice lucrare,
Şi tot prin Tine vreau ca s-o sfârşesc,
Cum raza-şi are obârşia-n Soare,
Aşa din Tine viaţa să-mi trăiesc.

Pecetea Duhului s-o am în mine,
În tot ce simt, gândesc şi spun şi fac,

Bobocii-mpărăţiei care vine
În inimă să-i vezi cum se desfac.

Să-mi fii Tu Alfa şi Omega-n toate
Şi-n toate fă-mă sfânt şi roditor,

Căci doar prin Tine sufletul meu poate
Păşi spre fericitul Viitor!

                                                          Nicolae Moldoveanu


