
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA IANUARIE

 „Adoptă un bunic(ă)”(tineri 14-21ani) 

 „Lumea copiilor”-călătorie biblică - 
                  (copii 3-9 ani) 
 „Misiune la spital”-cu surorile 
 „Misiune la spital”-cu tinerii(15-22ani) 
 „O masă pentru nevoiași” 
    - cu implicarea fizică și financiară a fratilor 
și surorilor din biserică. 

EVENIMENTE 
 Duminică-29.01.2012 
Adunarea Generală a Bisericii Creștine 
Baptiste„Harul”Moldova Veche 

          fr.Leah Traian 
          fr.Acasandrei Remus 
          fr.Antici Tomislav 
          fr.Ion Aurel 
          sr.Izvernariu Mărioara 
          sr.Munea Romanița 
          sr.Nicolici Ana 
          sr.Cazamir Ileana 
          sr.Antici Maria 
          sr.Bilav Elena 
          sr.Radu Ana 
         sr.Crișan Persida 
         sr.Creța Geluta 
         sr.Turcin Geanina 
 copiii:Crenicean Darius
           Perian Dragoș 
           Cazamir Maia 

                    sr. Furnică Esena - Timişoara 

Luni-consiliere spirituală  (18.00-20.00) 
Joi-rugăciune,studiu biblic(18.00-20.00) 
Vineri-rugăciune,studiu biblic pt.tineri 
                                          (19.00-20.00) 
Sâmbată-„Călătorie biblică pt.copii” 
                                          (11.00-13.00) 
Duminică-Rugăciune,Serviciu Divin 
                                          (10.00-12.00)  
                -Serviciu de evanghelizare       
                                          (18.00-20.00)             

Verdeț Valeria -2 ian. 
Călipar Ion -3 ian. 
Lungu Ion -3 ian. 
Leah Traian -5 ian. 
Văduva Dorina -9 ian. 
Coici Bogdan -10 ian. 
Acasandrei Remus -19 ian. 
Crenicean Estera -19 ani. 
Ion Aurel -19 ian. 
Budimir Constanța -20 ian. 
Lăcustă Emanuela -21 ian. 
Turcin Ghița -24 ian. 
Bilav Elena -26 ian. 
Liț Veronica -27 ian. 
On Dumita -29 ian. 

BUCURIA PĂCII
AGENDĂ INFORMATIVĂ

(organizată și îngrijită de tineretul bisericii)

Anul I, Nr. 1 – IANUARIE 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

 
   Începuturi binecuvântate cu Dumnezeu în 2012. Conştienţi că suntem într-un 
proces continu de transformare şi sfinţire cu Dumnezeu şi bazaţi pe ştiinţa Lui mai 
dinainte, începem un nou an cu noi speranţe, cu noi provocări, cu noi dorinţe de 
slujire. Ochii noştri sunt în permanenţă aţintiţi spre Sfânta Treime – Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt, cu un scop precis, acela de a implora Mila Lui peste noi: ,,Cum se 
uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor, şi ochii roabei la mâna stăpânei ei, aşa se 
uită ochii noştri la Domnul Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi. Ai milă 
de noi Doamne, ai milă de noi. (Ps. 123: 2-3 a). 
   Aşa se face că în mila Lui, Dumnezeul nostru ne dă harul să începem difuzarea 
unei agende lunare de informare a Bisericii, chiar din prima lună a anului. Ştim că 
la Cel Atotputernic nu există coincidenţă, dar există providenţă, de aceea primim 
cu bucurie toate oportunităţile care vin din partea Lui pentru derularea acestei 
lucrări şi îi cerem înţelepciune ca să valorificăm la maxim ocaziile create. Am 
pornit pe drumul acesta aplicând şi de data aceasta, ca de fiecare dată când am stat 
în faţa unei lucrări a Bisericii, sfaturile Domnului Isus Hristos: 
               Celui ce cere i se va da. 
               Celui ce caută i se va descoperi, va găsi. 
               Celui ce bate i se va deschde. 
  E normal să-L cinstim pe Cel ce este Capul Bisericii – Domnul Isus Hristos – e 
înţelept să ne aşezăm sub autoritatea Lui, e benefic să-L ascultăm. Şi oare ce e mai 
fascinant în învăţătura Lui, decât plăcerea Domnului pentru Biserica Lui. Nu există 
nimic în lumea aceasta care să semene cu Biserica Lui Hristos. El a promis că îşi 
va zidi Biserica Lui şi nici chiar porţile Locuinţei morţilor nu o vor putea birui. 
(Mat. 16:18). Mai mult Biblia ne descoperă ceva cu totul remarcabil 
 (continuare pe pagina următoare) 

SĂ NE RUGĂM PENTRU:

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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SĂRBĂTORIȚII ACESTEI LUNI



CONTINUARE 

  şi anume că Domnul Isus Hristos atât de mult a iubit Biserica, că S-a dat pe Sine Însuşi pentru 
ea, ca S-o sfinţească după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea 
Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. (Ef. 5: 25-27).  
Mesajul meu pentru fiecare dintre dumneavoastră, dragi fraţi şi surori din Biserica ,,Harul” , la 
acest ceas al începuturilor este legat de o pasiune pe care aş vrea s-o aşeze Domnul în inima 
noastră a tuturora – pasiunea de a preţui ce ne-a făcut Domnul. 
  Domnul ne-a făcut Biserica Lui şi nu-i har mai mare şi nu-i bucurie mai mare decât să faci 
parte din Biserica Lui. Când vorbeşte despre Hristos şi despre Biserică, Ap. Pavel spune că taina 
aceasta este mare. Oh, e aşa de mare, dar e aşa de minunat că ni s-a descoperit de ce e aşa de 
mare: 
    În primul rând pentru că ne-a mântuit, ne-a iertat păcatele prin jertfa Domnului Isus Hristos. 
(Ef. 1:7; Colos. 1:26-27). 
    În al doilea rând, ne-a făcut o privelişte pentru îngeri, heruvimi, serafimi, fiinţe din locurile 
cereşti, cărora prin Biserică li se descoperă înţelepciunea nespus de felurită a Lui Dumnezeu. 
(Ef. 3:10).
    Apoi, după ce ne-a împăcat cu Sine ne-a încredinţat nouă această slujbă a împăcării. Auziţi 
fraţilor, ce mare har, să fim autorizaţi să vorbim şi să acţionăm în Numele Domnului.
 (2 Cor. 5:17-21). 
  Şi nu se termină totul aici, este har şi mai mare pentru noi copiii Lui Dumnezeu, este 
apropierea aceea, starea aceea când Hristos va fi totul şi în toţi, atunci când se va arăta El, vom 
fi ca El pentru că îl vom vedea aşa cum este. (1 Ioan 3:1-3).
  Cred că această foaie ajunge şi în mâna ta dragul meu prieten, aparţinător, musafir ori vizitator 
al acestei Biserici, de aceea te implor fii înţelept şi cere-i Domnului să te facă un om din casa lui 
D-zeu, un cetăţean al cerului, un fiu al Împărăţiei. 
  Domnul să te ajute la aceasta.
 Ca şi pastor al Bisericii îi mulţumesc Domnului pentru credincioşia Lui în ţinerea promisiunilor 
legate de innoirea bunătăţilor, dar şi pentru resursa umană şi mă refer aici la toţi cei implicaţi în 
apariţia acestei foi informative.
  Fie ca Biserica noastră, ruptă din Hristos, plămădită la Golgota, îmbrăcată în har, să nu se 
oprească aici, ci să continue să fie sare şi lumină, fiindcă în planul lui Dumnezeu nu există stop, 
ci o permanentă înaintare. 
 Fraţilor, în anul 2012, ţintă noastră este ca fiecare dintre noi să aducem măcar un suflet la 
Hristos Domnul. Chemarea oamenilor la Hristos e datoria noastră, mântuirea lor e lucrarea Lui. 
Eficienţa noastră e strâns legată de mărturia noastră. Deci să umblăm cu băgare de seamă.
 Să ne ajute Dumnezeu să investim cu înţelepciune în oameni, deoarece orice om mântuit este 
un bun câştigat, o bogăţie pentru cer. 

      ....Şi peste toţi El să reverse ,,Har, Bucurie şi Pace”. 

MEDITAŢIE 

         
          Mă numesc Antici Tomislav,prin mila Domnului am 82 de ani,si acum 64 de an am facut 
legământ cu Dumnezeu in apa botezului,și pentru ca m-ați solicitat să împărtăsesc pentru frați 
câteva ganduri de început de an și de agendă informativă , sunt bucuros de a mă afla în poziția 
binecuvântată de bătrân al bisericii din loc şi a face această scurtă mărturie.
    De la vârsta de 20 de ani,am slujit in biserică prin cântare ,predicarea cuvântului,am fost pe 
rând,membru în comitet,mai apoi diacon al bisericii.Biserica din loc a avut o evoluție lentă , 
cauza acestei evoluții fiind atât epocile tranzitate:comunism, democrație cât şi frământările din 
interior.Însă stând în jertfă şi stăruind în rugăciune,am avut izbândă cu Dumnezeu,astfel după ce 
câțiva dintre frați am fost chemați la Miliție, am primit amenzi,am căutat soluții pentru desfă- 
şurarea serviciilor creând cu Biserica Baptistă Maranata din Moldova Nouă de care aparțineam 
evenimente,astfel puteam avea servicii și seara,am văzut mila Domnului prin autorizarea 
lăcașului vechi și construirea Bisericii mari,locul de inchinare din prezent.Am primit răspuns la 
rugăciuni cu Da și Amin, slăvit sa fie Dumnezeu! Am luptat, am jertfit şi Domnul m-a ținut în 
viață să văd construită această biserică la granița dintre oraș și sat, dintre etnici sârbi și români, 
cu aportul spiritual și financiar al fraților din America, pentru care mă rog: să-i binecuvanteze 
Dumnezeu!
                  Dacă am regrete sunt doar că ,am trăit multă vreme cu,,lanţul la gât,, fără a putea 
vorbi, însă am speranțe în viitor: căci Domnul nu lasă nimic nedescoperit. Vreau să închei 
această îngrădită mărturie,de spațiul editorial cu două indemnuri pentru frații mai tineri sau mai 
învârstă, copii, comitetul și păstorului Bisericii Crestine Baptiste ,,Harul,, Moldova Veche: 
                  Primul este cu privire la misiunea de la Cantina Bisericii:  
             --,,Frați binecuvântați ,nu umpleți doar burțile celor ce primesc o masă duminica ci 
umplețile și inimile de Cuvantul Domnului! 
                  Cel de-al doilea vi-l dau cu autoritatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu numindu-ne 
copiii Lui: 
             --,,Frați binecuvântați ,vă cer imperativ,să luptați împotriva păcatului și să-l scoate-ți din 
viața bisericii pentru un viitor sigur atât aici cât și în vesnicii! 
                  Dumnezeu să binecuvânteze lucrările Lui din biserică și pe noi toti! 

AMIN! 

                                                             FR. ANTICI TOMISLAV 


