
 

 

03 APRILIE IOAN 6 – 8  20 APRILIE DEUTRONOM 32-34 

04 APRILIE IOAN 9 - 10 21 APRILIE FAPTE 1 - 3 
05 APRILIE IOAN 11 – 12 22 APRILIE FAPTE 4 - 6 
06 APRILIE IOAN 13 – 16  23 APRILIE FAPTE 7 – 8 
07 APRILIE IOAN 17 – 18 24 APRILIE FAPTE 9 – 10  
08 APRILIE IOAN 19 – 21 25 APRILIE FAPTE 11 - 13 
09 APRILIE DEUTERONOM 1-2 26 APRILIE FAPTE 14 – 16  
10 APRILIE DEUTERONOM 3-4 27 APRILIE FAPTE 17 – 19 
11 APRILIE DEUTERONOM 5-7 28 APRILIE FAPTE 20 – 22  
12 APRILIE DEUTERONOM 8-10 29 APRILIE FAPTE 23 – 25 
13 APRILIE DEUTERONOM 11-13 30 APRILIE FAPTE 26 – 28  
14 APRILIE DEUTERONOM 14-16  01 MAI IOSUA 1 – 3  
15 APRILIE DEUTERONOM 17-20 02 MAI IOSUA  4 – 6  
16 APRILIE DEUTERONOM 21-23 03 MAI IOSUA 7 – 8  
17 APRILIE DEUTERONOM 24-27 04 MAI IOSUA 9 – 10  
18 APRILIE DEUTERONOM 28 05 MAI IOSUA 11 – 13  
19 APRILIE DEUTERONOM 29-31 06 MAI IOSUA 14 – 16   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suficiența dovezilor învierii Domnului Isus! 
 

Faptele apostolilor 26:26  

”Împăratul ştie aceste lucruri şi de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală; 
căci sunt încredinţat că nu-i este nimic necunoscut din ele, 

 fiindcă nu s-au petrecut într-un colţ!” 
 

    Auzim deseori expresia din “lipsă de dovezi“ atunci când este vorba 
de adeverirea  unui fapt. Deși urmările  acelui fapt sunt vizibile, sunt 
invocate dovezi în susținerea lui. Mentalitatea aceasta este colectivă și 
o găsim și la contemporanii Domnului Isus, care după ce au mâncat 
din pâinile înmulțite de El, i-au spus: „Ce semn faci Tu deci, ca să-l 
vedem şi să credem în Tine? Ce lucrezi Tu?”(Ioan 6:30).    Dovezile 
sunt absolut necesare în susținerea unui fapt, însă când vrei să negi 
acel fapt, vei reclama insuficiența dovezilor. Cuvântul de apărare al 
apostolului Pavel în fața împăratului Agripa este o proclamare a 
credinței lui în Domnul Isus înviat din morți. Impăratul știe aceste 
lucruri- era  motivația îndrăznelii  apostolului de a-L prezenta pe 
Domnul Isus . Convingerea lui Pavel era că împăratul  cunoaștea  
despre învățătura, lucrările, moartea și învierea Domnului Isus.  
Argumentul folosit de apostol că împăratul  “știe aceste lucruri”  
despre Domnul Isus, este  că tot ce s-a petrecut cu El, nu s-a petrecut 
într-un loc neînsemnat, lipsit de interes din Imperiul Roman, ci în 
Ierusalim care era sub dominația romană. Biblia și  istoria oferă 
dovezile incontestabile ale învierii Domnului Isus, eveniment petrecut 
în cel mai cunoscut oraș al lumii, Ierusalim, sub dominația celui mai 
mare imperiu. Nimeni nu poate invoca “lipsa dovezilor” cu privire la 
Persoana, moartea și învierea Domnului Isus.                                                                                     
    Suficiența dovezilor era provocarea apostolului Pavel pentru 
împăratul Agripa să creadă, provocare pe care împăratul a înțeles-o: 
”Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!” 
                                                     „Fie curând,  fie  târziu” ,  a   răspuns   
                                                     Pavel,   „să    dea   Dumnezeu   ca   nu    
                                                  numai  tu,  ci   toţi cei ce mă ascultă  
                                                  astăzi să fiţi aşa cum sunt eu,  afară                       
                                                  de lanţurile acestea.” 
                                                      Suficiența dovezilor cu privire la  
                                                  Domnul    Isus     ne   motivează    să  
                                                  trăim,   să     proclamăm     credința  
                                                  noastră   în   Domnul   Isus,   provo-  
                                                  când   cu   îndrăzneală   semenii   să 
                                                   creadă în El.  
                                                                                       Pastor  ȚUȚ VIOREL 

SĂ CITIM BIBLIA ÎNTR-UN AN DE ZILE 

    E viu Domnul meu! Eu știu aceasta că  
trăiesc  cu  El de la vârsta de 12 ani și acum  
sunt  în  al  95-lea an. Pentru  soția  mea  și  
pentru  Angela, fiica noastră cu  care  zilnic  
trăiesc, nu mai îmi trebuie nici un fel de dovezi că sunt vii. Părtășia lor 
mi-e deajuns. Tot așa, părtășia mea cu Hristos Domnul meu, de-a-lungul 
anilor, îmi e cea mai bună dovadă că El e viu. Să fii conștient că tu nu știi 
unde să mergi și ce să faci, dar să depinzi de Cel ce știe totul și poate totul, 
e mare lucru. Să fii slab și să faci o lucrare mare, fără să cazi de oboseală, 
arată o împuternicire; să fii în mijlocul dușmanilor, fără să poată pune 
mâna pe tine, e o mare taină. Se merită să devii prieten cu Cel ce 
este Rege al regilor și Domnul domnilor! Să fii moș, fără dureri, să 
poți lucra în grădină și la calculator și totuși să aștepți cu bucurie plecarea 
la odihnă în Casa de Sus a binecuvântatului meu Tată, e un har ce nu se 
poate cumpăra cu tot aurul pământului. Da, se merită să crezi și să 
trăiești cu Hristosul înviat, căci e ceva minunat, glorios,  e 
ceva ce nu se poate descrie. Deplâng pe toți acei creștini, care spun 
că ei cred în învierea Domnului Isus, dar trăiesc o viață spirituală de 
mizerie. Totuși Domnul așteaptă să se milostivească și de ei (Isaia 30:18). 
Slavă Domnului! E fantastic să te ții în totul totului tot, numai de Domnul 
Dumnezeul tău (Deut.16:13). Timpul s-a scurtat, dar mai e încă har. 
Încearcă să atârni în totul de El. Doresc să mă întâlnesc în ceruri cu toți  
cei ce au citit acest mesaj. Glorie numai Domnului !  
         În Glorioasa Lui Slujire, PETRU POPOVICI 
                                                                    Sursa: www.barzilaiendan.com 

about:VDCC:44:26:26
about:VDCC:43:6:30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            LA MULȚI ANI BINECUVÂNTAȚI! 
       Le dorim tuturor celor născuți 
                 în luna APRILIE 

 

 
Blidăran Iosif – 01 

Creiniceanu Diana – 09 
Creiniceanu Cristian – 09 

Iucu Lucas – 10 
Răsădea Mărioara – 18 

Rocaș Lucia – 20 
Blidăran Lidia – 21 

Marușca Maria – 23 
Marin Gheorghe – 24 
Goicovici Lidia – 28 

Sere Daniel – 30 
 

”Dumnezeul păcii  să  vă 
sfinţească El Însuşi pe deplin 

şi duhul vostru, sufletul  
vostru şi trupul vostru să fie 

păzite întregi, fără prihană la 
venirea Domnului nostru Isus 

Hristos. Cel ce v-a chemat  
este credincios  şi va face 

lucrul acesta.” 
1 Tesaloniceni 5 : 23, 24  

SERI DE EVANGHELIZARE 
 

                               Suntem invitați să susținem prin post și rugăciune  
                           serviciile de evanghelizare ce vor avea loc în perioada  
                           06 – 09.04.2017.    Dumnezeu să lucreze cu putere, și  
                             Cuvântul vestit de slujitorii Lui să se întoarcă cu rod! 
 

Joi, 06.04.2017, ora 19.00 
 

Mesaj: Pastor SORIN IGNAT 
Cântă: Corul mixt BCB Giroc 

Vineri, 07.04.2017, ora 19.00 
 

Mesaj: Pastor SAMUEL TUȚAC 
Cântă: Formația Gospel Sound 
 

Sâmbătă, 08.04.2017, ora 19.00 
 

Mesaj: Pastor DAVID NICOLA 
Cântă: Grup tineri Biserica 

Baptistă ”Harul” Chișoda 

Duminică, 09.04.2017, ora   
                                                17.00 
 

Mesaj: Pastor ȚUȚ 
Cântă: Orchestra BCB Giroc 

 

SERVICIILE 
BISERICII BAPTISTE DIN 

GIROC 
 

DUMINICA 9.00 – 12.00 
                       17.00 – 19.00 
           JOI    19.00 – 20.30 

 

Adresa  
Str. Trandafirilor nr. 63  

              www.bcbgiroc.ro  
 
 

                         **** 
 

PASTORI    ȚUȚ  VIOREL 
                     ȚUȚ  DANIEL 

”Dumnezeul  răbdării şi al mângâierii să 

vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii 

faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus, 

pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu 

o  gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl 

Domnului nostru Isus Hristos.”                                                                      

ROMANI 15:5,6 
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          CE-ŢI DĂ ÎNVIEREA? 
 

Ce-ţi dă Învierea, cum te-a afectat? 

Cât de mult te bucuri că Regele-a-nviat? 

Azi e o zi măreaţă, e-o zi de sărbătoare 

Serbăm o biruinţă ce-a dat răscumpărare! 

Când reflectezi la cruce,  

Ce-ţi trece prin gând? 

Să nu uiţi niciodată cine-i Păstorul blând, 

Care şi-a dat viaţa să-ţi smulgă din robie 

Fiinţa derutată pe drum de pribegie. 

Ce–ţi dă Învierea, te face mai pios? 

Te-apropie mai mult de Domnul tău Hristos? 

De crezi că-i viu pe veci, şi totuşi eşti firesc 

Zadarnică-i credinţa, e doar un crez lumesc. 

El  este  viu şi vede ce faci tu în ascuns, 

El ştie cu detalii când  răul  te-a  pătruns. 

E viu şi-ţi ştie  gândul şi pasul  de pribeag, 

El ştie când abandonezi al bătăliei steag. 

Isus e viu şi-aude, chiar dacă  glasu-i şoaptă, 

El îţi cunoaşte traiul cu cea mai mică faptă. 

A Lui privire caldă te va-nsoţi oriunde 

Tu dă-i recunoştinţă cu mulţumiri profunde. 

Şi-această sărbătoare, ce stă în prag acum, 

Va da noi energii să mergi pe-ngustul drum! 

                             **** 

Ce-ţi dă Învierea, în ce fel te-a schimbat? 

Şi cât de mult cinsteşti pe Cel ce-a înviat? 
 

                                               George Cornici 

          ”Credinţa ta se 
 poate asemăna cu o 
hartă a ţării făgădu-  
inţelor  lui  Dumne- 
zeu. Dar nu  te mul- 
ţumi cu harta. Vizitează ţara! 
Aceasta se face prin rugăciune. 
Vei vedea astfel ce înseamnă 
prietenia cu Dumnezeu, vei 
cunoaşte mângâierile Lui în 
clipele grele.” 
                    Richard Wurmbrand 

http://www.bcbgiroc.ro/

