
ANUN URI, DIVERSEȚ  

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA APRILIE

- în zilele de 19, 20 şi 21.04.2013, între orele 
18.00 – 20.00, la biserica baptistă “Harul” din 
Moldova Veche, va avea loc un program 
special de evanghelizare, la care vor fi invitaţi, 
după cum urmează, următorii predicatori:
    19.04.2013 – Cruceru Marius
    20.04.2013 – Vrăncilă Dănuţ
    21.04.2013 – Dragu Petru
- în zilele de 11, 12, 13 şi 14.04.2013, între 
orele 18.00 – 20.00, la biserica baptistă din 
Ştinăpari, va avea loc un program special de 
evanghelizare, la care vor fi invitaţi, după cum 
urmează, următorii predicatori:
    11.04.2013 – Sfercoci Valentin
    12.04.2013 – Ugarcovici Jiva
    13.04.2013 – Milutin Ilie
    14.04.2013 – Damian Ion

- În mod special pentru zilele de evanghelizare 
care vor avea loc în biserica noastră, pentru ca 
Dumnezeu să mântuiască persoanele invitate 
cu această ocazie la biserică şi care nu au o 
relaţie personală cu Dumnezeu.

- 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.

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. Bondoc Ana – 15 Aprilie
2. Băndălău Floarea – 6 Aprilie
3. Chisăliţă Laurenţiu – 6 Aprilie
4. Creinicean Dănuţ – 11 Aprilie
5. Creinicean Anişoara – 3 Aprilie
6. Damian Ion – 7 Aprilie
7. David Maria – 4 Aprilie
8. Gruescu Melania – 13 Aprilie
9. Kotoi Iuliu – 19 Aprilie
10. Leah Voichiţa – 14 Aprilie
11. Munea Romaniţa – 9 Aprilie
12. Nicolici Draghi – 10 Aprilie
13. Nicolici Ana – 21 Aprilie
14. Raica Elena – 17 Aprilie
15. Reşinar Gheorghe – 16 Aprilie
16. Stoianovici Daniţa – 21 Aprilie
17. Szabo Ştefan – 29 Aprilie
18. Szabo Corina – 30 Aprilie
19. Toader Costel – 20 Aprilie
20. Vireag Liliana – 11 Aprilie
21. Vieru Veronia – 2 Aprilie
22. Vireag Sanda – 15 Aprilie

      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

Scurtă prezentare a psalmilor
          Psalmii sunt în număr de 150, împărţiţi în 5 cărţi. 

Cartea întâia:        1-41.
Cartea a doua:      42-72.
Cartea a treia:       73- 89.
Cartea a patra:      90- 106.
Cartea a cincea:   107- 150.

Psalmii  fac  parte  din  categoria  cărţilor  poetice  şi  constituie  partea  din 
Scriptură cea mai cunoscută şi îndrăgită de credincioşi. Ei reprezintă pentru creştini 
modele  de  rugăciune,  iar  Apostolul  Pavel  ne  îndeamnă  să  vorbim  cu  psalmi 
(Efes.5:19) şi să ne sfătuim unii pe alţii cu psalmi (Colos. 3:16).

Alfred Kuen în cartea  – „Cum să interpretăm Biblia” - zice: ,,Psalmii ne 
ajută să pătrundem în intimitatea oamenilor lui Dumnezeu din Vechiul Legământ 
cu  toate  durerile,  întristările,  temerile,  îndoielile,  speranţele,  singurătatea, 
frământările şi nedumeririle lor..”

Ştim că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. În ea găsim atât cuvinte de la 
Dumnezeu  către  oameni,  cât  şi  cuvinte  adresate  lui  Dumnezeu  sau  despre 
Dumnezeu de către oameni.
               Gordon Fee şi Douglas Stuart în cartea – “Biblia ca literatură”- scriu: 
,,Pentru că nu sunt afirmaţii imperative sau povestiri care să ilustreze o doctrină, ei 
nu funcţionează în primul rând pentru a ne învăţa o doctrină sau un comportament 
moral.  Totuşi  ei  sunt  utili  atunci  când  sunt  folosiţi  în  scopul  intenţionat  de 
Dumnezeu, Cel care I-a inspirat: să ne ajute: 
  (1) să vorbim şi să ne deşertăm sufletul înaintea lui Dumnezeu şi… 
  (2) să luăm aminte la căile Lui.”

SĂ NE RUGĂM PENTRU:

SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

       Psalmul 1.

              Nu se cunoaşte autorul, începe cu o binecuvântare şi se încheie cu un blestem. Conţine 
o sumă de emoţii şi sentimente. Prezentăm o schiţă a psalmului.

                           I.  OMUL FERICIT. V. 1-3.

               1.  Practicile omului fericit.(v. 1).
                          -    Nu se duce.
                          -    Nu se opreşte.
                          -    Nu se aşează.
               2.   Preocupările omului fericit. (v. 2).
                          -    Plăcere în Legea Domnului.
                          -    Meditaţie şi cugetare la Legea Domnului.
               3.   Privilegiile omului fericit. (v. 3).
                          -    Să fie sădit într-un loc bun.
                          -    Să aducă rod la timpul potrivit.
                          -    Să-şi păstreze vigurozitatea.
                          -    Să finalizeze bine.

                          II.  OAMENII RĂI. V. 4-6.

              1.   Nu au densitate.(v. 4).
                         -    Sunt ca pleava.
                         -    Sunt spulberaţi de vînt.
              2.   Nu au demnitate.(v. 5).
                         -    Sunt daţi pe faţă în ziua judecăţii.
                         -    Sunt sesizaţi în adunarea celor neprihăniţi.
              3.   Nu au durabilitate.(v. 6).
                         -    Sunt expuşi judecăţii.
                         -    Sunt destinaţi pieirii.

MEDITAŢIE 

Isus te cheamă!

O auzi Isus te cheamă
Suflete împovărat,

Ai promis că vii acasă
Dar mereu ai amânat.

Azi, Isus încă mai cheamă
Harul încă curge acum
Vino fără nici o teamă
Şi alege drumul bun!

Pentru toate în goana vieţii
Timp şi loc ai tot lăsat
Însă toată slava lumii

Te-a robit şi te-a înşelat.

Domnul, iar la uşă-ţi bate
Te aşteaptă plin de Har

Peste-o clipă poate pleacă
Şi vei regreta cu amar!

Nu mai amâna amice
Vino astăzi bucuros!

Vino acum, smerit la Cruce
Şi predă-te Lui Hristos!

                                                                     Alina Tropotei (poet creştin)


