
ANUN URI, DIVERSEȚ  

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA MAI

- în data de 05.05.2013 se sărbătoreşte Învierea 
Domnului Isus Hristos;
- în data de 28.05.2013 va avea loc „Întâlnirea 
lunară a păstorilor din Comunitatea 
Caraş-Severin”în localitatea Coronini

- Familiile din biserică, pentru ca Dumnezeu 
să mântuiască şi să întregească familiile care 
au membri nemântuiţi;

- 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;

- Copiii din biserica “Harul” din Moldova 
Veche, ca Dumnezeu să-i păzească de 
influenţele celui rău şi să le poarte de grijă 
mereu, oriunde s-ar afla;

- lucrarea care se face la cantina bisericii, ca 
Dumnezeu să binecuvânteze, în mod special 
pe toţi cei care îşi dau osteneala prin timpul 
şi resursele care le folosesc pentru acest 
scop nobil.

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. Cre a ț 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. Gavrilă Tasia – 16 Mai
8. Guler Anişoara – 1 Mai
9. Martinescu Maria – 18 Mai

    
  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

Hristos a înviat !
,,Ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut”

Ioan 20: 24-31.
         Şi pe această cale, prin intermediul acestei foi lunare a Bisericii, ne exprimăm 
recunoştinţa faţă de D-zeu Tatăl, pentru nemărginita putere pe care a desfăşurat-o 
în Hristos Domnul, prin faptul că L-a înviat din morţi, că I-a pus totul sub picioare 
şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii, care este trupul Lui. Dumnezeu 
în suveranitatea Lui împlineşte şi lucrurile mari şi amănuntele.
În  creştinism prima  duminică  de  după  învierea  D-lui  este  numită  –  Duminica 
Tomii. El a primit diferite titulaturi: Toma necredinciosul, Toma îndoielnicul, Toma 
scepticul, etc. Biblia îl prezintă -  Toma zis Geamăn, unul din cei doisprezece. 
V. 24 a.
Este corect să ne uităm la Toma şi să vedem cum a ajuns el să creadă învierea 
D-lui, dar în acelaşi timp trebuie să vedem că şi ceilalţi ucenici au trecut printr-un 
proces interesant, până să se convingă de realitatea învierii. Cu această ocazie îi 
vom analiza pe ucenici ca şi grup, ei fiind cei mai apropiaţi de Domnul în timpul 
celor trei ani şi jumătate. V.25 a. Credem că Domnul Isus a fost cel mai interesat ca 
ei  să  fie  convinşi  de  învierea  Lui,  fiindcă  lor  urma să le  încredinţeze  cea  mai 
importantă misiune:  - să meargă până la marginile pământului şi să ducă vestea  
bună a mântuirii.
Mai trebuie precizat ceva: ştiţi că răstignirea D-lui a fost publică, a fost văzută de 
mulţimi mari de oameni. Învierea D-lui nu a fost văzută de nimeni, ca şi moment al 
producerii acestui minunat eveniment. Abia după învierea Lui, Domnul înviat s-a 
arătat, dar nu într-un mod public ca să impresioneze, ci mai degrabă într-un mod  
privat, ca să schimbe.

SĂ NE RUGĂM PENTRU:

SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

O singură dată s-a arătat la peste 500 de fraţi, în rest câtorva din femeile 
credincioase şi ucenicilor. Pavel are privilegiul lui.

Ştiţi că cei care au avut nevoie de cele mai multe dovezi ca să creadă că Domnul a înviat, au 
fost ucenicii. Ştiţi că Domnul efectiv s-a trudit cu ei ca să-i convingă că El a înviat. 
Ucenicii nu au conspirat, dar au contestat învierea. Avem cunoştinţă cine au fost cei mai 
mari conspiratori: Citim Mat. 28:11-15. Îi lăsăm pe ăştia deoparte.
Ne uităm acum la ucenici. Io. 20: 25 a ,,Ceilalţi ucenici i-au zis deci: ,,Am văzut pe Domnul”! 
Ucenicii au trecut efectiv printr-un proces destul de greu până au ajuns să creadă învierea. De 
aceea să nu ne grăbim să-l judecăm pe Toma, ci să cerem lumină de la Duhul Sfânt, ca să 
înţelegem bine cum stau lucrurile şi să ajungem şi noi ca şi ei să credem cu adevărat. A înviat 
Domnul cu adevărat şi s-a arătat......Lc. 24:34

Şapte paşi parcurşi de ucenici ca să se convingă şi să creadă că Isus a Înviat:
Întâi, nu au crezut-o pe Maria Magdalena. Maria a crezut învierea, ucenicii nu. Mc. 16:9-11. 
Celelalte femei au crezut, ucenicii nu. Spre deosebire de ei, femeile au crezut imediat învierea. 
Femeile au crezut şi gata. Ştiţi că femeile cred mai uşor decât bărbaţii. Bărbaţii îşi folosesc mai 
mult logica. Ei vor să-şi explice raţional. Şi cum să explici raţional că cineva a înviat. Femeile 
au crezut şi le-a fost suficient. Maria Magdalena l-a văzut odată şi i-a fost de ajuns.
Doi, Maria şi celelalte femei şi-au adus aminte, ucenicii nu şi-au adus aminte, ce le spusese 
Domnul înainte de răstignire. Lc.24: 6-8. Ele nu au avut nici o problemă să creadă. Ele nu s-au 
îndoit. Ucenicii au avut mari probleme cu aducerea aminte. Io.2:22. De aceea nici nu pricepeau 
atunci Scripturile. Io.20:9.
Trei, pentru ucenici, lucrurile spuse de femei erau basme. Lc. 24:9-11. Pentru ei lucrurile spuse 
de femei erau cum am zice noi astăzi de domeniul ştinţifico-fantastic. Ele au crezut şi au plecat 
să spună ucenicilor, iar pe drum le-a întâmpinat Isus, care le-a încurajat şi le-a dat explicaţii 
suplimentare. Mt. 28:8-10.
Patru, nu i-au crezut nici pe cei doi întorşi de pe drumul Emausului. Mc.16: 12-13. Aceştia 
L-au considerat în prima fază pe Domnul ca fiind singurul străin prin acele locuri, aveau deja 
părerile lor, se gândeau la nădejdiile lor şi vorbeau despre  ce li s-a întâmplat femeilor. Însă când 
l-au cunoscut, chiar dacă era noaptea sau întors la Ierusalim să aducă vestea. Şi culmea, cu tot 
efortul lor, ceilalţi ucenici nici pe ei nu i-au crezut.
Cinci, l-au văzut cu ochii lor, l-au auzit cu urechile lor, şi culmea ei credeau că văd un duh. Lc. 
24: 36-37. Erau aşa de tulburaţi de frica iudeilor, că şi-au pierdut luciditatea. Cea mai ridicolă 
stare este că au început să fabrice scenarii: Lc. 24:38. De ce vi se ridică astfel de gânduri? Cu 
alte cuvinte, lăsaţi-vă de scenarii, chiar dacă vi se par plauzibile, întoarceţi-vă la credinţă. Lc. 
24:39.

MEDITAŢIE 

Şase, în timp ce le arăta semnele răstignirii, spune Scriptura că ei de bucurie nu au putut să 
creadă. Lc. 24:40-41. Asta este prea de tot. E fantastic, se uitau la semne şi de bucurie nu puteau 
să creadă. Nu ştiu să explic asta, doar constat că bucuria lor a devenit duşmanul încrederii lor. 

Cu totul şi cu totul special, putem spune chiar ieşit din comun este procesul schimbării lor.

Şapte, în sfârşit s-a arătat celor 11, la cel mai minunat moment când stăteau la masă. Mc. 16:14. 
Interesant îi mustră pentru necredinţa lor şi fără ca ei să ceară le arată mâinile şi coasta Sa. Io. 
20: 19-20. Ceilalţi ucenicii au privit semnele fără să le ceară, Toma le-a cerut şi el mai târziu. 
Domnul mai suplimentează ceva pentru ei aici. Tot prin femei le-a spus ucenicilor să meargă în 
Galileea şi acolo îl vor vedea. Mc. 16:7. Ucenicii se duc în Galileea şi culmea unii din ei tot s-au 
îndoit. Mt. 28:16-17. Din nou, din nou. Iar s-au îndoit.
Ce să mai zicem de noi, că n-am văzut nimic. Cei care citiţi aceste rânduri şi credeţi în Învierea  
D-lui sunteţi nişte oameni fericiţi. Ce oameni binecuvântaţi – voi aţi crezut, fără să-L vedeţi pe 
Domnul înviat în trup, fără să-L pipăiţi, fără să-L auziţi vorbind cu voi în carne şi oase. V. 29.
Potrivit cu logica omenească când moare omul, e bun mort. Ei n-au priceput încă că regulile 
acestea nu sunt valabile cu Domnul Isus. Ei erau atunci la fel cum este orice om astăzi. Dacă eu 
v-aş spune că a înviat cineva din morţi. Ce aţi zice. Du-te d-le de aici. Nu se poate. Noi ştim că 
au înviat oamenii, în Biblie, dar nu în realitate. Culmea, ucenicii au văzut în realiatate cum 
Domnul  a înviat oameni din morţi, dar când a fost vorba de Învierea D-lui Isus tocmai ei n-au 
crezut.
Însă, după tot procesul acesta, ucenicii ajung în starea în care Domnul le deschide mintea, le 
schimbă mintea (metanoia), şi ei  dintr-o dată sunt copleşiţi şi înţeleg că Isus e deasupra morţii, 
înţeleg că ei sunt martori ai acestor evnimente şi că au de îndeplinit o mare misiune. Lc. 24: 
44-49.
Ce învăţăm: Ucenicii au fost oameni cinstiţi, ei n-au minţit. Ei de la început nu au putut să 
creadă, dar ei au fost sinceri. Ei când le-au spus femeile că a înviat Domnul, au spus că-s basme, 
când a venit Domnul la ei, au zis că văd un duh, ei când au văzut semnele crucificării D-lui, 
n-au putut să creadă de bucurie. Ei sunt nişte martori puternici, fiindcă s-au împotrivit mai mult 
decât toţi ceilalţi, dar ei în mod real au fost biruiţi de dovezile şi de Duhul D-lui şi apoi au vorbit 
numai şi numai despre înviere. Petru – 1 Petr. 1:3; Pavel – F.A. 17:18; Apostolii – F. A. 4:33.
Vestea bună este că – şi pe noi ne-a biruit Hristos cel Înviat. Şi noi am fost oameni vechi, dar 
acum suntem o făptură nouă prin El. Acum noi nu ne mai îndoim, noi nu mai fabricăm scenarii, 
acum noi credem, şi pe baza credinţei trăim în curăţie şi vestim învierea. Noi nu ne temem, ci ne 
încredem în El. Ce mare har, ce mare onoare – să-L urmăm cu credinţă. Ajută-ne Doamne, să-ţi 
râmânem credincioşi până la capăt.


