
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA APRILIE

  Săptămâna de evanghelizare în luna Aprilie 
(05.04.2012-08.04.2012):
Joi-(05.04.2012ora18.00)-seară specială de 
evanghelizare pentru tineri 
Vineri-Duminica(06.04-08.04.2012)
(18.00-20.00)-seri de evanghelizare.
Luni (16.04.2012) orele 15.00, locaţie: 
municipiul Timişoara – “Marşul Învierii”, 
eveniment organizat de Asociaţia 
Evanghelistică şi de Caritate “Isus Speranţa 
României”

•  pace în Israel cu ocazia evenimentelor 
pascale:

“Învierea Domnului” care au loc în cetatea 
Ierusalim;
•  fraţii şi surorile aflaţi în suferinţă, în mod 
special pentru cei care sunt în spital;
• prietenii care au fost cercetaţi de Duhul Lui 
Dumnezeu cu ocazia evenimentelor de 
evanghelizare
• 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. Alexe Floriana - – 16 Aprilie 
2. Bondoc Ana – 15 Aprilie
3. Creinicean Dănuţ – 11 Aprilie
4. Creinicean Anişoara – 3 Aprilie
5. Damian Ion – 7 Aprilie
6. David Maria – 4 Aprilie
7. Gruescu Melania – 13 Aprilie
8. Kotoi Iuliu – 19 Aprilie
9. Leah Voichiţa – 14 Aprilie
10. Munea Romaniţa – 9 Aprilie
11. Nicolici Draghi – 10 Aprilie
12. Nicolici Ana – 21 Aprilie
13. Raica Elena – 17 Aprilie
14. Răşinar Gheorghe – 16 Aprilie
15. Stoianovici Daniţa – 21 Aprilie
16. Szabo Ştefan – 29 Aprilie
17. Szabo Corina – 30 Aprilie
18. Toader Costel – 20 Aprilie
19. Vireag Liliana – 11 Aprilie
20. Vieru Veronia – 2 Aprilie
21. Vireag Sanda – 15 Aprilie
22. Băndălău Floarea – 6 Aprilie

BUCURIA PĂCII
AGENDĂ INFORMATIVĂ
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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

 
Dragi fraţi şi surori şi iubiţi cititori ai Agendei Bisericii ,,Harul”, doresc în Numele 
D-lui să-L cinstiţi pe Cel Înviat, să-L căutaţi şi să-L găsiţi pe Cel Viu şi cu toţii să 
ne bucurăm în prezenţa Lui.

HRISTOS A ÎNVIAT !
Dovezile învierii Domnului. Marcu 16:1-8

Printre dovezile învierii Domnului se numără şi arătările Lui, mai ales celor 
apropiaţi, celor cunoscuţi. Domnul a ales 12 apostoli, unul din ei s-a descalificat, 
prin trădare, iar ceilalţi s-au risipit prin înspăimântare. În jurul Domnului era şi un 
grup de femei, pe care le-a vindecat şi care în evlavia lor, căutau să stea cât mai 
aproape de locul unde era Isus.(Lc.8:1-3). Femeile acestea s-au dus până lângă 
cruce când era răstignit, iar acum, în ziua dintâi a săptămânii sunt primele care se 
duc până la mormânt. Avem patru naraţiuni despre înviere, mai mult sau mai puţin 
independente, dar cararacterizate de armonie, fiind credibile ca documente istorice. 
Există la cei patru evanghelişti două coordonate: una de timp şi una de nume:
Mt.28:1:,,La sfîrşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi 
a săptămânii”.
Mc.16:2:,,În ziua dintâi a săptămînii... pe când răsărea soarele”.
Lc. 24:1:,,În ziua întâi a săptămânii... dis de dimineaţă”.
Io. 20:1:,,În ziua dintâi a săptămânii, dimineaţa, pe când era încă întuneric.”
Mt.28:1:,,Maria Magdalena şi cealaltă Marie.”
Mc.16:1:,,Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi Salome”.
Lc.24:10:,,Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov şi celelalte.
Io.20:1:,,doar Maria Magdalena”.

SĂ NE RUGĂM PENTRU:

SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI

B
se

ri
ca

 C
re

şt
in

ă 
B

ap
tis

tă
 „

H
ar

ul
” 

M
ol

do
va

 V
ec

he

32
55

50
 M

ol
do

va
 V

ec
he

, s
tr

. S
fâ

nt
a 

V
ar

va
ra

, N
r. 

16
4,

 C
ar

aş
-S

ev
er

in



CONTINUARE 

    E important timpul cînd vii la Isus. E preferabil ca acest timp să fie din tinereţe, Ecl.12:1 
,,Adu-ţi aminte de.... dar, indiferent de vârstă e important sa vii la Isus cât încă mai e har, adică 
Astăzi”.
E important numele pe care ţi-l dă Isus: Cartea neamului Lui ISUS HISTOS.
Din relatarea Ev. Marcu învăţăm câteva lucruri :

 1. Când vrei să slujeşti te trezeşti dis de dimineaţă. V 1-2
Femeile acestea dis de dimineaţă s-au dus cu gândul să ungă trupul Lui Isus cu miresme. Găsim 
în VT nenumărate exemple de oameni, care atunci cînd erau implicaţi într-o slujire, s-au trezit 
dis de dimineaţă. Iosua e prezentat în cîteva situaţii trezindu-se dis de dimineaţă. Cînd a cucerit 
cetatea Ierihonului e folosită expresia ,,Iosua s-a sculat cu noaptea în cap”; avem şi noi 
proverbul care zice: ,,Cine se scoală de dimineaţă ajunge departe” . Ps.59:16
 2. Când vrei să biruieşti nu te poticneşti în obstacole. V. 3-4
Oamenii realişti ştiu că există multe obstacole, dar nu se poticnesc în ele. Interesant! Aceste 
femei se gândesc la obstacole. Auziţi: ,,Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormîntului?”, dar 
asta nu le împiedică să meargă la mormânt. Probabil se gândeau şi la străjerii de acolo. Mulţi 
oameni, după ce au început să-L caute pe Isus, au realizat, unii chiar după primii paşi, că sunt 
obstacole pe cale şi l-au abandonat pe Domnul.
 3. Când vrei să-L găseşti, cauţi locul prezenţei divine. V. 5-8

Femeile au crezut că în mormânt îl vor găsi. Dumnezeu poate fi în orice loc, dar El are 2 locuri preferate. 
Is. 57:15. Întotdeauna mesajul ceresc şi împrejurările în care a fost dat, a adus teamă, spaimă oamenilor, 
cărora le era adresat. Nici femeile n-au scăpat de teama auzirii mesajului v. 5-7. Absenţa Lui produce 
teamă şi tăcere. V. 8.

 4. Când vrei să înţelegi, El ţi se arată. V. 9-13.
Ne amintim de famenul etiopian. El vroia să înţeleagă. Când Duhul D-lui îl trimite pe Filip: 
Prima întrebare: Înţelegi tu ce citeşti? Cea mai interesantă experienţă este experienţa personală 
cu Domnul. În general experienţele îi impresionează pe alţii, dar nu-i schimbă. Cel ce are 
puterea să schimbe este Domnul vieţii.
 5. Când crezi şi te botezi, El te mântuieşte. V. 14-16.
În sfârşit cei 11, după ce au fost un pic mustraţi, pricep şi transmit principiul divin: v. 16. 
Credinţa adevărată este însoţită de schimbarea vieţii. Primul pas al acestui proces este botezul. 
În ce sens botezul contribuie la mântuire. În sensul unui act pe care îl deţii. Mântuirea tâlharului 
pe cruce, aduce pentru noi două explicaţii:

- nimeni să nu dispere, fiindcă cât încă e azi, încă e har.
- nimeni să nu generalizeze, fiindcă oricine va chema Numele D-lui va fi mântuit.

Cel Înviat ţi s-a arătat şi ţie? Crezi tu că El e Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul tău personal?  Ai 
făcut public lucrul acesta în apa botezului? Eşti mântuit?
Când tu faci un pas spre El, El face toţi paşii spre tine.

MEDITAŢIE 

Hristos a inviat!

Tu n-ai cum şti ce-i Dolorosa
Nici crucea, ce grea e de dus
N-ai cum să ştii ce e Golgota

Tu n-ai răbdat ca şi Isus.

Ce simţi când spui: ”Hristos a înviat!”
Ce-nseamn’ acest salut te-ai întrebat

Ce simţi când spui: E viu!, E-adevărat!
E sărbătoare azi: Hristos a înviat!

Tu n-ai fost osândit la moarte
Pentru al altora păcat

Ce simţi tu, soră, ce simţi, frate
Când spui: “Hristos a înviat”?

De-ai ştii ce grea-i crucificarea
Să mori când eşti nevinovat
Ţi s-ar opri chiar răsuflarea

Când zici: “Hristos a înviat!”

Acum Isus e-n strălucire
E Rege Sfânt, e Împărat.

Nu-ţi este dor de-a Lui venire
Când spui: “Hristos a înviat!”


