
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA MARTIE

 Saptamana de evanghelizare in luna Aprilie 
(05.04.2012-08.04.2012) 

Luni-(02.04.2012ora18.00)-moment special de 
rugaciune cu fratii(barbati).
Marti-(03.04.2012ora18.00)-moment  special 
de rugaciune si studiu cu surorile.
Miercuri(04.04.2012ora18.00)moment
special de rugaciune cu toata biserica.
Joi-(05.04.2012ora18.00)-seara speciala de 
evanghelizare pentru tineri 
Vineri-Duminica(06.04-08.04.2012)
(18.00-20.00)-seri de evanghelizare.

 interventia lui Dumnezeu in rezervarea 
problemelor morale,etice,economice si 
politice cu care se confrunta tara 
noastra. 

 fratii si surorile aflati in suferinta, in 
mod special pentru cei care sunt in 
spital. 

 perioada de evanghelizare ce va avea 
loc in biserica in luna aprilie. 

 surorile care slujesc si jertfesc pentru 
lucrarea de la cantina bisericii; Domnul 
sa le rasplateasca si sa le dea putere. 

 mamele,bunicile, sotiile, ficele ca 
Domnul sa le binecuvanteze cu  
impliniri spirituale si statornicie in 
credinta. 

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) 

Nicolici Smilia-5mar. 
 Tibian Gheorghe-14mar. 
 Baloi Damaris-15 mar. 
 Horvat Gheorghe-16mar. 
 Sofian Cornel -18mar. 
 Tibian Cornelia-24mar. 
 Boboescu Maria-24mar. 
 Stamatovici Radovanca-24mar. 

     Dumnezeu sa va binecuvanteze anii cu 
sanatate !

BUCURIA PĂCII
AGENDĂ INFORMATIVĂ

Anul I, Nr. 3 – MARTIE 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

 
ANA – SOŢIE ŞI MAMĂ EXEMPLARĂ 1 Sam. 1:4-28

       În luna Martie a fiecărui an, Dumnezeu ne dă nouă bărbaţilor, harul să 
apreciem cu mai multă grijă partea feminină. Şi în anul acesta ne vom strădui, 
dragi soţii, mame, bunice şi fete, să ne uităm mai atent în Scriptură şi să vă oferim 
toată consideraţia pe care o meritaţi.
Iată cum era Ana şi cum am vrea să fiţi şi voi:

1. Ana nu a ştiut să se certe, dar a ştiut să se roage  . 
Spune Biblia că în fiecare an cînd se suiau la Şilo, potrivnica ei Penina o înţepa ca 
s-o facă să se mînie. (1:6.). Ana nu s-a certat cu Penina, ci s-a dus la Casa 
Domnului şi s-a rugat Domnului. Rugăciunea Anei este una specifică. ,,pentru 
copilul acesta mă rugam, şi Domnul a ascultat rugăciunea pe care i-o făceam” 
(1:27.)....
       2. Ana nu a ştiut să-şi ascundă emoţiile, dar a ştiut să-şi ţină cuvîntul dat.
Cînd Penina o înţepa, Ana plîngea şi nu mînca. (1:7). Este bine ştiut că femeile 
plâng mai uşor decât bărbaţii. Ana şi-a manifestat emoţiile fără ruşine, dar în 
acelaşi timp cu demnitate şi-a ţinut cuvântul dat. (1:11, 27-28).
       3.  Ana nu a ştiut să-şi blesteme vrăjmaşii, dar a ştiut să-L laude pe 
Domnul. 
Ana s-a dus la Casa Domnului, şi rugăciunea ei nu este nici vizavi de Elcana, nici 
vizavi de Penina, nici vizavi de Eli care o considera beată, ci e o stare directă de 
vorbă între ea şi D-zeu. (1:10-11). Acum după ce Domnul i-a ascultat rugăciunea 
ea cântă, ea îl laudă pe Domnul. Dacă durerea a împins-o la rugăciune, ascultarea 
rugăciunii a provocat-o să cânte.(2:1-10).

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

Mama !...

            Ce cuvant inaltator ! Primul nostru cuvant ! Ce sentiment de dragoste ne invaluie sufletul si un chip sfant ne  
apare in fata ochilor atunci cand il rostim ! O privire calda si ocrotitoare ne urmareste fiecare pas al vietii , cu 
sufletul impacat si cu siguranta ca orice gresala va fi imediat indreptata si iertata .

            Atunci cand ne simtim nesiguri, cand ne este frica si nu avem langa noi ajutor de nadejdie, cand ne este 
foame, cand ne este frig, cand simtim nevoia ca cineva sa ne ingrijeasca ranile sufletesti si trupesti, cand avem nevoie 
de ocrotire si de iubire, cand suntem singuri… si ne este teama, vrem ca langa noi sa se afle mama sa ne ocroteasca si  
sa ne ofere ceea ce nu mai ea si Dumnezeu pot in modul cel mai sincer si cel mai curat: dragostea . Orice frunza se 
afla afla ocrotita in copacul ei , orice raza doreste sa stie ca soarele o are in grija, cum orice copil isi doreste mama 
alaturi.

           Mama este fiinta careia ii suntem datori cu un respect profound, careia ii multumim pentru faptul ca ne-a 
adus pe lume si ca alaturi de Dumnezeu a contribuit la existenta noastra, daruindu-ne cel mai frumos cadou pe care 
il putem primi cu inima deschisa: viata.

           Primul zambet, primul pas, primul cuvant, prima rugaciunepe , copilaria cu toate tainele ei sunt strans legate  
de aceeasi persoana care descrisa cu ajutorul cuvintelor pare ireala. Ochii ca niste lumanari sclipitoare, gura ca un 
trandafir imbobocit, zambetul ca un curcubeu dupa o ploaie calda de vara alcatuiesc figura draguta a mamei.

           Orice copil, orice fiu/fica vede in mama o fiinta mareata, puternica precum o stanca in marea involburata si 
totusi, in acelasi timp, o fire blanda.

          Parteneriatul dintre mama si Dumnezeu este foarte cinstit , impreuna cu El, ea ne da viata , iar noi 
impreuna cu Dumnezeu avem viata vesnica.De aceea draga mama te cinstim pentru ca El ne-a facut promisiunea: 
“de a fi fericiti si a traii multa vreme pe pamant” Ef. 6:1-3 
                                 Dumnezeu sa te binecuvanteze, mamă!

MEDITAŢIE

Mama,tu mi-ai dat viata din viata ta,hrana din trupul tau.

Tu ai vegheat langa leaganul meu zi si noapte ca un inger pazitor.Sprijinita pe bratul tau, am  
incercat sa fac primii pasi in viata.

Tu mama mi-ai unit intai manutele pentru rugaciune si ingenuncheata langa tine am invatat ,,Tatal  
nostru’’.

Tu mi-ai insuflat simturile cele mai inalte care ma insotesc in drumul vietii.Si azi, daca-n sufletul  
meu licareste vreo scrlipire,calauza spre ,,Ideal’,datorita tie,mama.

Jertfei tale,voi fi recunoscatoare tot restul vietii.

In gandul si-n sufletul meu te voi pastra pentru totdeauna,mama,silindu-ma a-ti fi bucurie in  
viata,sprijin la batranete si mangaiere in durerile tale.

Rog pe Cel Atotputernic sa te incununeze cu fericire,pentru ca sa pot pronunta numele tau dulce,…

MAMA!

Isaia 66:13a” Cum mângâie pe cineva mama sa, aşa vă voi mângâia Eu…”

POEM


