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5 mai 2013 Învierea Domnului ISUS -I Cor. 15:1-26; (Fapte. 17:30-31)
12 mai 2013 Persoana Duhului Sfânt
-Ioan 14:15-26; 16:5-15; (Rom. 8:26)
19 mai 2013 Roada Duhului Sfânt
- Rom. 1:11; (Gal. 5:22-23)
26 mai 2013 Darurile Duhului Sfânt
- I Cor. 12:12-31; (I Cor. 12:4-6)

 Evenimentele lunii mai
-

5 mai - Sărbătoarea Învierii Domnului (Paştele)
8,9 şi 10 mai - Evanghelizare – invitat pastor Viorel Candreanu;
Pe 17 si 19 mai îl vom avea în mijlocul nostru pe fratele pastor
Alexandru Stroie din Comunitatea de Bihor (Oradea)

 Evenimentul lunii iunie – Botez
Pe 9 iunie în biserica noastră va fi un botez nou testamental. Vor
mărturisi pe Domnul Isus în apa botezului cinci persoane.
Domnul să le binecuvinteze decizia.







 INVITAŢIE:
În fiecare Duminică de la ora 1500 la biserica, fr. Pastor Ghiţă Marian ţine un curs de
caticheză cu toţi cei interesaţi să-L mărturisească pe Domnul ISUS în apa botezului.
Fr. Dorian Negoi reaminteşte că în fiecare sâmbătă de la ora 1700, va avea loc
întâlnirea cu toţi tinerii din biserică. Invităm toţi tinerii la Casa Domnului, pentru
studiu, slujire, rugăciune şi părtăşie la fiecare sfârşit de săptămână.
În fiecare sâmbătă de la ora 1000, fr. păstor Ghiţă Marian, prezintă tuturor celor
interesaţi un „Curs de edificare şi zidire spirituală din Cuvântul lui Dumnezeu”.
“Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte, unii
faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus; pentruca toţi împreună, cu o inimă şi cu o
gură, să slăviţi pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos .” (Rom. 15:5-6)
Suntem chemaţi să susţinem în rugăciune, lucrarea de evanghelizare din Biserica
noastra din 8, 9 şi 10 mai 2013.
Să ne rugăm pentru ca Domnul să ne trimită un păstor care să aducă înviorare
Bisericii Domnului.
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Eveniment creştin:
Paştele sau Învierea Domnului Isus
PROVOCĂRILE ÎNVIERII (Matei 28)
Cristos a înviat! Acest fapt este cel mai important şi cel mai extraordinar din
istoria omenirii, este piatra unghiulară a credinţei creştine. Dacă Cristos n-ar fi înviat,
atunci creştinismul, cu tot ceea ce înseamnă el, ar fi fost zadarnice (1 Cor. 15). Dar (îmi
place enorm de mult acest „dar”) acum, Cristos a înviat din morţi (1 Cor. 15:20).
Învierea Domnului Isus Cristos este o mare provocare pentru oricine se
consideră creştin. Iată doar câteva dintre aceste provocări:
1.
Nu vă temeţi! (Mat. 28:5) – Acesta a fost mesajul îngerului către femei.
Ele erau timorate, ca şi ceilalţi ucenici, de situaţia în care erau după răstignirea lui Isus;
ei toţi se aşteptau la ce era mai rău din partea conducătorilor iudei (de frica iudeilor
ucenicii se baricadaseră pur şi simplu în încăperea în care erau – Ioan 20:19). Erau
timorate şi de confuzia din mintea lor cu privire la persoana şi lucrarea lui Isus. Cine era
cu adevărat El? Desigur, toţi ucenicii credeau că El este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu.
Dar, conducătorii iudei Îl considerau un înşelător; de aceea l-au dat la moarte. Mai mult,
se produsese un mare cutremur în acea dimineaţă (Mat. 28:2). Cine nu se sperie în faţa
unor asemenea cataclisme? Teama era sufocantă pentru aceste femei.
Dar, toate acestea s-au risipit la auzul veştii că Domnul Isus a înviat. Aşadar,
puterea Lui era mai mare decât cea a autorităţilor lumeşti. El era cu adevărat Cel care a
afirmat că este – Cristosul, Fiul lui Dumnezeu şi a avut dreptate în tot ceea ce El a spus
(vezi Mat. 24:35). Iar cataclismele se arată a fi intervenţia plină de putere a unui
Dumnezeu iubitor faţă de credincioşii Lui – cutremurul a dat piatra de la uşa
mormântului la o parte, şi aceasta pentru că ele, femeile, voiau să intre în mormânt (vezi
Mc. 16:3-4).
Nu vă temeţi! Acest îndemn este pentru tine, care citeşti aceste cuvinte, oricine
ai fi tu. Crede deci în Domnul Isus Cristos. El a venit ca să ne dea pacea Lui, o pace
dincolo de orice înţelegere (Ioan 14:27; 16:33).
2.
Bucuraţi-vă! (Mat. 28:9) – Oare se puteau bucura ele? Starea lor era
asemănătoare cu starea patriarhului Iacov, atunci când a aflat că fiul lui, Iosif, pe care îl
iubea imens de mult, nu mai era. Fusese considerat mort, sfâşiat de o fiară sălbatică. Şi
Iacov a spus atunci: „Plângând mă voi coborî la fiul meu în Locuinţa morţilor” (Gen.
37:33-35). Nimic nu putea să le consoleze pe aceste femei, din moment ce Domnul lor
iubit era în mormânt.

Dar (a doua oară apare acest „dar”) iată că le-a întâmpinat Isus care înviase şi le-a zis:
„Bucuraţi-vă!” (Mat. 28:9). Această întâlnire cu Domnul Isus le-a inundat inima de o
imensă şi adâncă bucurie. Ele nu s-au aşteptat deloc la o asemenea întâlnire
Dumnezeu ne surprinde întotdeauna cu schimbările Sale de direcţie în viaţa noastră.
Realitatea cu El este mai extraordinară decât tot ceea ce ne-am putea imagina noi.
Suntem chemaţi să ne bucurăm cu toată fiinţa noastră. Dacă am gustat cu
adevărat că bun este Domnul (1 Pet. 2:3), sau că dorim să gustăm din relaţia cu El,
atunci viaţa noastră va fi inundată de bucuria Domnului. Apostolul Pavel, deşi era în
închisoare, ne îndeamnă: „Bucuraţi-vă întotdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!”
(Filip. 4:4).
3.
Duceţi-vă! (Mat. 28:10,19) – Femeile, atunci când le-a întâmpinat
Domnul Isus, s-au apropiat de El să-i cuprindă picioarele în închinare. Ar fi stat, cu
siguranţă, aşa prăbuşite la pământ, mult şi bine. Se simţeau atât de bine cu Domnul.
Domnul Isus le-a cerut să se ducă neîntârziat la ceilalţi ucenici pentru a le duce
extraordinara veste a învierii Lui. La fel, însărcinarea Domnului pentru urmaşii Săi şi
pentru întreaga Sa biserică este: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile” (Mat.
28:19-20).
Este interesant să vedem că femeile au venit la mormânt în acea dimineaţă
pentru a îndeplini o misiune nobilă, aceea de a unge trupul Domnului (Mc. 16:1). Dar,
dacă Isus a înviat şi este cu adevărat viu, această nobilă misiune, la care s-au gândit
ele, nu mai era necesară şi nici normală. Domnul Isus le-a dat acum o altă misiune.
Dacă Domnul Isus Cristos este viu, atunci „misiunea nobilă” în adevăratul ei sens este
ceea ce El ne porunceşte să facem. Faptul că Isus Cristos este viu, determină şi
misiunea pe care noi trebuie să o îndeplinim (vezi Mat. 28:18-20; Mc. 16:15-16; Lc.
24:47-49; Ioan 20:21-23; Fap. 1:6-8).
Cristos a înviat! De aceea, să nu ne temem decât de Dumnezeu, să ne bucurăm
întotdeauna în Domnul şi să mergem să-L mărturisim pe Domnul nostru altora.
Dumnezeu să ne binecuvânteze! AMIN.
Pastor Ghita Marian

SĂ NE RUGĂM PENTRU FRAŢII ŞI SURORILE CARE SUNT BOLNAVI SAU
BĂTRANI:
Frati si surori bolnavi:
Familii: Danciu Ioan şi Florica, Mihăilescu Iordache şi Aneta, Şulean Ion şi
Magdalena, Şerban Ion şi Tudora, Gergeli Ioan şi Sofia.
Surori: Baban Antonina, Butuc Elisabeta (Vetuţa), Vasile Petruta, Ciutac Petria,
Chiru Petrina, Dragomir Emilia, Lisenco Evelina, Lisenco Victoria, Mihăiluţă Stela,
Moldoveanu Sanda, Salamon Mina, Sion Ileana, Untaru Elena, Vidican Viorica.
Fraţi: Camen Constantin, Clipa Gheorghe, Cojocaru Vasile, Simion Ion.
Frati si surori bătrâni;
Surori: Baltac Elena (Mereni), Capotă Ana, Nicula Mărioara, Paraschiv Ana,
Petcu Ana, Preda Emilia, Puha Zamfira, Petrescu Ana, Voicu Elisabeta.
Fraţi: Dobrescu Călin, Mich Vasile.

CUVÂNTUL ZILEI

“În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au
venit la mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră.
Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru, şi n-au găsit trupul
Domnului Isus”.
Luca 24:1-3
Hristos a inviat
Versuri. N. Moldoveanu

“Cântările Evangheliei”, Cântarea nr.517, Editia 2005,
Hristos a înviat din morţi, Hristos a înviat !
Căzute-s ale morţii porţi, Hristos a înviat !
Pământu-ntreg a zguduit, Hristos a înviat !
Când El mormântu-a biruit, Hristos a înviat !
Cântăm slavitei învieri, Hristos a înviat !
Izvorul unic de puteri, Hristos a înviat !
Hristos, Hristos biruitor, Hristos a înviat !
El singurul Mântuitor, Hristos a înviat !
OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE ÎN BISERICĂ
1. Fraţii baptişti din loc. Dorobanţu jud. Constanţa, au nevoie de slujirea noastră prin
participarea la servicii de închinare, la zidire şi îmbărbătare duhovnicească în Biserica
din această localitate. Pentru demararea lucrării spirituale şi administrative, aşteptăm
voluntari dedicaţi lucrarii DOMNULUI care se pot alătura familiilor; Ilea, Baicu şi Nicola.
2. Fr. misionar Todor Adrian şi Biserica „Sf. Treime” din Hârşova, doresc să fie
susţinuţi în rugăciuni şi orice fel de sprijin material şi/sau financiar pentru a putea
continua lucrarea cu copiii de etnie turcă. Aceşti copii sunt antrenaţi în activităţi
educaţionale creştine, în fiecare marţi şi vineri după care sunt serviţi cu o masă caldă.
3. În fiecare sâmbătă între orele 1500 -1700 continuă repetiţiile Orchestrei, sub
îndrumarea fr. Cornel Nicola. în acelaşi timp are loc şi formarea grupei de începători
sub îndrumarea sorei Lidia Rusu. Rugăm pe toţi părinţii copiilor care cântă în orchestră
să privească această lucrare cu toată seriozitatea şi să aducă copiii la toate repetiţiile.
4. Repetiţia pentru „Fanfară”, are loc la Biserica. Penticostală, str. Amurgului nr. 43,
după următorul program; marţi şi vineri de la ora 1800 şi sâmbătă de la ora 1000.
Începătorii vor fi prezenţi neapărat sâmbăta. Cei interesaţi vor lua legătura pentru detalii
cu fr. Gaby Gherman.

