Lecțiuni pentru studiu biblic
Luna Aprilie 2016
Editat de(credincioşie)
Biserica Creştină Baptistă
Credinţă
 03.04 – Luptaţi pentru credinţa
sfinţilorConstanța
– Iuda 1-25; 2 Tim. 1:13-14; (Filip. 1:27)
“Sfântadată
Treime”
 10.04 – Moştenirea credinţei
–
Num.
14:28-38;
Iosua
14:6-15; din
(1 Pet. 1:3-4)
Apare lunar, în prima
Duminică
 17.04 – Întăreşte-i în credinţă pe fraţii tăi – Matei 26:30-35: Ioan 21:15-19 ;
lună
F.Ap. 14:21-22;
(Luca 22:31-32)
 24.04 – Intrarea triumfală a Domnului ISUS în Ierusalim
Tuturor celor ce vor intra
în Casa DOMNULUI din
locul acesta, acum la început
de an, 2016, le spunem;
“Bun venit” la bucuria
părtăşiei
pentru
laudă,
închinare şi multumire la
adresa lui DUMNEZEU,
Tatăl, Domnului nostru ISUS
Hristos.

Rugăciune pentru bătrâni
şi bolnavi:
Familii: Danciu Ioan şi Florica,
Dăduică Ioan şi Floarea, Fătu
Nicolae şi Stana, Gergeli Ioan
şi Sofia,Sbângu Ioan şi Aurica,
Todor Adrian şi Ecaterina.
Surori: Baban Antonina, Bratu
Aurelia,
Butuc
Elisabeta
(Vetuţa), Camen Maria, Ciutac
Petria, Chiru Petrina, Dragomir
Emilia, Focşeneanu Valerica,
Furculeşteanu Floarea, Gheaţă
Maria, Gheorghiu Maria, Jean
Ileana,
Lisenco
Evelina,
Lisenco Victoria, Mihăilescu
Aneta,
Mihăiluţă
Stela,
Moldoveanu Sanda, Nicolin
Viorica, Stănescu C. Mariana,
Şulean Magdalena, Untaru
Elena, Vidican Viorica. Fraţi:
Alexandru
Vasile,
Camen
Constantin, Cazacu Daniel,
Cojocaru Vasile, Filipescu
Iosif, Marcu Ioan, Pascale
Ioan, Simion Ion, Socol Neagu.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori:
Baltac Elena (de la
Mereni), Capotă Ana, Paraschiv
Ana, Păcuraru Emilia, Petcu
Ana, Petrescu Maria, Preda
Emilia, Voicu Elisabeta. Fraţi:
Gherman Ghe,Dobrescu Călin.
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Floriile

◊ Anunţuri:
 Duminică 03.04.2016 - orele 18:00 va sluji
prin Predicarea Scripturii, fr. Cornel Serdenciuc.
 Vineri 15.04.2016 - Vom fi vizitaţi de fratele
pastor Greg Ogden (SUA).
 Sâmbătă 16.04.2016 - Suntem invitaţi de către
Alianţa Familiilor din România, să participăm la un
Miting de susţinere a familiilor: Nan şi Bodnariu.
Echipa de organizare şi initiativă: Pastor Daniel
Bodnariu, Peter Costea, Pastor Cristian Ionescu,
familia extinsă Bodnariu… Pe plan local, toate
problemele de organizare în amănunt, vor fi
anunţate la momentul potrivit.
 Duminică 17.04.2016 - orele 18:00, Fundaţia
Creştină CHIRO, împreună cu fratele Hud Stafield,
vor fi musafirii noştrii.
 În perioada, 22 - 24 Aprilie 2016, vom avea trei
zile de Evanghelizare cu fratele pastor Jean
Chiforeanu
 Duminică 24.04.2016 începând cu ora 09:30
- Serviciu de Botez Nou Testamental.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Aprilie;
Alexiu Vasilica
18
Gogoi Tănăsache
22
Aparaschive Elena 26
Lisenco Victoria
27
Băcioiu Ion
24
Mândroc Florian
28
Banu Adrian
30
Popa Lidia
25
Purice Daniel
30
Bogdan Gheorghe 02
Camen Gabriela
06
Sbângu Ioan
27
Crihan Daiana
07
Stanciu Maria
03
Dinu Elena
04
Todirică Jana
04
Dragoman Alina
30
“Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul Său şi-i va
răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel Sfânt, prin
ajutorul atotputernic al dreptei Lui. Unii se bizuie pe
carele lor, alţii, pe caii lor, dar noi ne bizuim pe Numele
Domnului, Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie şi cad,
dar noi ne ridicăm şi rămânem în picioare.“ Ps. 20: 6-8

Anul V, Nr. 59, 03 Aprilie 2016
Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu.
Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.
I Ioan 4:7

Sărbătoarea Floriilor

Text: Luca 19 29-48

O Sărbătoare este atunci când toată lumea este mulțumită! Şi totuşi
Sărbătoarea Intrării Domnului Isus în Ierusalim este o Sărbătoare, deşi este
marcată de câteva „reclamaţii”!…Da, aţi citit corect: reclamaţii, dragii mei! Nu vă
sună comun? Cine şi ce s-a reclamat în Ziua de Sărbătoare? Reclamanţii vin pe
rând şi precum vin să-i ascultăm şi să luăm aminte:
1. Reclamantul 1 este glasul neştiinţei (v.33-34)
Este glasul stăpânilor măgăruşului care nu puteau înţelege de ce bunul pe care
tocmai l-au achiziţionat nu-l puteau folosi. Este glasul celor ce au şi nu ştiu de ce li
se ia, al celor ce au şi pierd dar nu pot pătrunde contextul situaţiei! Este glasul celor
ce dispun dar pierd într-o clipă tot! Nu aţi fost în asemenea situaţie? Şi ce aţi făcut?
Aţi vorbit din neştiinţă! În această stare de lucruri, Mesajul Domnului pentru ei este
simplu (v.31, 34). Un singur Cuvânt este suficient pentru iluminarea lăuntrului!
2. Reclamantul 2 este glasul nemulţumirii (v.39-40)
Este glasul fariseilor! Este glasul nemulțumit al celor ce spun Domnului ce ar
trebui să facă („ceartă-ți ucenicii”). Ei nu suportă să le fure cineva aprecierile,
autoritatea. O, ce multă treabă a avut Domnul cu ei!…A ajuns așa de obosit de
nemulțumirile lor că a spus mulțimilor să se ferească de „aluatul” lor (Luca 12:1-2).
Glasul nemulțumirii este al celor ce nu suportă pe altul mai pe sus de ei (Matei
23:5-7), ei totdeauna au dreptate! Nu ai fost niciodată „reclamantul nr.2?”…Mesajul
Domnului pentru ei este surprinzător (v.40), prin trimiterea la profeția din Habacuc
2:11. Trimiterea la Scripturi închide gura nemulțumirii!
3. Reclamantul 3 este glasul nepăsării (v.41-44)
Acest glas nu se aude dar se vede în atitudini, în fapte, în alegeri! Este glasul
Ierusalimului, a cetăţii care ignoră repetatele mesaje ale lui Dumnezeu. Este glasul
celor ce sunt neinteresaţi de cele veşnice, al celor ce nu au vreme pentru suflet. Nu
fi nepăsător deoarece costă. Nepăsarea costă scump! Mesajul Domnului pentru cei
nepăsători este pronunţarea Judecăţii drepte. Cetatea Ierusalim a fost judecată la
anul 70 d.Hr. Dumnezeu nu întârzie cum cred unii! Nu fi între cei nepăsători!
4. Reclamantul 4 este glasul necredinţei (v.45-46)
Glasul necredinţei este glasul preoţilor şi cărturarilor care ar fi trebuit să fie lumina
Poporului şi a Templului. Ce dureros, în loc să fie lumina credinţei, ei sunt glasul
necredinţei. Ei sunt cei ce strică orice tendință de apropiere de Domnul, cei ce fac

din Casa Domnului o peşteră de tâlhari, cei ce nu cunosc Scripturile dar le
batjocoresc! Mesajul D-lui Hristos pentru ei a fost în scoaterea afară din Templu a
urâciunilor şi reafirmarea Autorităţii lui Dumnezeu asupra Casei Sale (Isaia 56:7)
5. Reclamantul 5 este glasul nebuniei (v.47-48)
Este glasul celor ce făuresc planuri rele, al celor ce nu se pot bucura de lucrurile
bune, de învăţătura lui Hristos. Este glasul celor ce luptă contra lui Hristos şi contra
Lucrării Sale. Mesajul Domnului nu este rostit direct dar este pentru ei (Luca 20:1319). Este un mesaj care condamnă, un mesaj usturător.
Învăţăm ceva din reclamaţiile din ziua de Florii?
– Să învăţăm că tot ce avem este al Domnului şi El ni-l poate lua când are trebuință
– Să nu cârtim când pierdem ceva. Domnul are toate sub Controlul Său,
– De noi are nevoie Domnul înainte de lucrurile noastre, de aceea să ne predăm Lui
– O inimă nemulţumită este nefericită! Să deprindem o viaţă de mulţumire,
– Nu deschide gura spre cârtire, ci spre sfinţire,
– Să nu fim nepăsători la Cuvântul Domnului! Să nu fii nepăsător de darurile
Domnului pentru tine,
– Să ne înflăcărăm credinţa ca să nu desacralizăm Casa Domnului,
– Să devenim Oameni de Rugăciune pentru Casa de Rugăciune,
– Să-L implicăm pe Domnul în toate planurile şi hotărârile noastre,
– Nimic fără Dumnezeu.
Pastor Nelu Aliman, Arad
Tăcere
De-ai vrea o clipă ca să faci tăcere,
El spune de-o cerească-Mpărăţie
să stai aşa, între pământ şi cer,
în care eşti chemat să moşteneşti,
simţi-vei a veciei adiere
în timp ce tu mai scurmi, plin de trufie,
şi auzi-vei Glasul cel stingher,
prin bietele gunoaie pământeşti.
al Mielului cel blând şi fără pată
cu ochii blânzi, de lacrimi încă uzi,
cum stă la uşă, ne-ncetând să bată
sperând că într-o zi ai să-L auzi.

Dar cum s-auzi această Veste Bună,
când haosu-i stăpân în viaţa ta?
Isus Hristos nu strigă din tribună.
Cuvântul Lui e-o şoaptă fină-abia.

Ce spune El e Vestea cea mai Bună:
El vine să te scape de-ncercări,
ţi-a împletit pe Golgota cunună,
dar nu de spini, de binecuvântări.

De-ai vrea o clipă ca să faci tăcere,
fiinţa ta din haos s-o desprinzi,
vei auzi o şoaptă care-ţi cere
spre nemurire să începi să tinzi.

El vine să-ţi vestească libertatea
şi "anul de-ndurare" nesfârşit,
să-ţi dea să guşti de-acum din bunătatea
lui Dumnezeu, din cerul fericit.

E-atât de simplu să-i răspunzi, cum cere!
E-atât de simplu împlinit să fii!
Atâta doar îţi trebuie: tăcere
şi sufletul se umple de-armonii…

Ce este botezul în apă
Intrând în profunzime în ceea ce scrie Biblia despre botez (şi despre Cina Domnului) ajungem
să vedem că întrebarea pe care trebuie să o punem nu este „Ce realizează botezul (sau Cina
Domnului)?", ci „Ce trebuie să trăiesc eu când mă botez (sau când particip la Cina Domnului)?"
Botezul şi cina Domnului nu sunt ritualuri, ci sunt două acte de închinare. Şi Domnul ISUS ne
învaţă că cine I se închină lui Dumnezeu trebuie să i se închine „în duh şi în adevăr" (Ioan 4:23).
Cu alte cuvinte, nu actul exterior de închinare face ceva, ci acel ceva trebuie să se întâmple în
duhul omului, în lăuntrul sau interiorul lui, şi lucrul acela trebuie să se întâmple cu adevărat (să nu
fie numai de formă).Atunci, ce trebuie să trăiască în lăuntrul său, în spiritul său, cel ce se botează?
Prin botez, cel ce se botează face un act public, adică el spune publicului ceva şi ceea ce
spune el sunt lucruri extraordinar de fundamentale şi de cruciale pentru viaţa lui, sau a ei.
Ce spune el/ea?
(1) Spune că a rupt-o cu Satan, că nu-i mai aparţine lui Satan şi că moare şi se înmormântează faţă de Satan. În primele secole, atunci când se botezau numai adulţii pe baza credinţei
personale, cel ce se boteza rostea chiar o formulă de lepădare de Satan. Când s-a trecut la
botezul copiilor mici (cândva prin secolul al IV-lea), fiindcă bebeluşul nu putea rosti formula de
lepădare de Satan, l-au pus pe naşi să o facă!
(2) Spune că L-a primit pe Domnul ISUS în viaţa lui/ei şi acum proclamă că este una cu D-l
ISUS, şi că ISUS este Domnul lui/ei. Este ca la o nuntă. Prima dată, băiatul a întrebat-o pe fată
dacă vrea să fie soţia lui şi ea a acceptat. În inima lor, ei sunt deja unul al celuilalt. Dar lucrul
acesta nu-i suficient. Trebuie să existe un ceremonial public prin care ei să fie declaraţi soţ şi soţie.
Asemenea si botezul este actul de cununie cu D-l ISUS! (Romani 6:1-11).
Apostolul Petru (1 Petru 3:21) mai adaugă câteva lucruri despre botez:
(a) Botezul nu-ţi spală păcatele. Păcatele tale au fost deja spălate prin sângele D-lui ISUS.
(b) Botezul este mărturia unui cuget curat, adică este mărturia publică a faptului că deja D-l
ISUS ţi-a spălat păcatele. De aceea eşti îmbrăcat în haine albe!
(c) Botezul este o „icoană închipuitoare", adică el exprimă ceva, el spune ceva publicului.
Apostolul Petru se referă acolo la corabia lui Noe. Intrând în corabie, cele opt persoane s-au
separat de lumea coruptă, destinată pieirii, şi apoi au trecut prin apele potopului dincolo de ele şi
au intrat într-o lume nouă. Trecând prin apa botezului, tu arăţi că ai ieşit din lumea păcătoasă şi ai
trecut în familia lui DUMNEZEU.
Toate acestea „le spui" tu când faci actul botezului. Botezul nu-ţi face ţie nimic. Botezul îţi dă
ocazia să spui publicului minunile care s-au întâmplat deja cu tine. Şi spunându-le, trebuie sa le şi
trăieşti mai profund:
-Tu te desprinzi de orice drept de stăpânire a lui Satan asupra ta, mori şi te îngropi faţă de el
şi te faci una printr-un act de cununie cu Domnul tău ISUS Cristos, care ţi-a spălat păcatele şi ţi-a
dat un cuget curat (o conştiinţă care nu mai poartă pe ea nici o urmă a faptelor trecutului!); tu treci
din lume în familia lui DUMNEZEU.
-Tu le faci pe toate acestea în duh şi în adevăr: le faci cu toată fiinţa ta, le faci cu adevărat!
Pentru acestea a instituit Domnul Isus botezul: ca să trăieşti în tine aceste minuni ale harului lui
DUMNEZEU şi să le exprimi vizual ca să le ştie toată lumea. DUMNEZEU să te ajute să le faci
reale şi adevărate în tine. Apoi exprimă-le cu toată încrederea, cu toată fiinţa şi cu toată bucuria.
Aici trebuie neapărat să-ţi spun un cuvânt despre Duhul Sfânt. Când tu ai început să ai
mustrări de conştiinţă, Duhul Sfânt a fost acela care lucra în tine şi ţi-a dat convingerea de păcat
(vezi Ioan 16:7-15).
Când tu l-ai primit pe Domnul ISUS în inimă, Duhul Sfânt a fost şi el acolo şi te-a născut din
nou, te-a născut de sus, te-a născut din Duh (Ioan 3:1-5), te-a născut din Dumnezeu (Ioan 1:1113). În tine locuiesc acum şi Domnul ISUS şi Duhul Sfânt (vezi Efeseni 3:14-19). Domnul Isus şi
Duhul Sfânt sunt cele două braţe cu care te-a îmbrăţişat DUMNEZEU Tatăl şi te-a făcut copilul Lui.
Tu ai intrat astfel în părtăşia Sfintei Treimi. Bucură-te în ea şi trăieşte în ea (1 Ioan 1:1-11).
Cu multă dragoste în Domnul ISUS şi prin Duhul Sfânt, Iosif Ton

Tatiana Topciu din Albumul: Picături de absolut
CEREMONIILE BISERICII:
-Duminica
930 -1200 şi 1800-2000;
Repetiţiile corului;
-Adoramus
-Betania
Repetiţiile orchestrei; -Gr.I şi II
Întâlnirile tineretului:

- Vineri
- Joi
- Vineri
- Sâmbătă
- Sâmbătă

1800 - 2000
1800 - 2000
1700 - 1800
1500 - 1700
1800 - 2000

Proverbe : ” Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe
tăbliţa inimii tale. Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu
şi înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.” Prov. 3:3:6

