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Cristoşi mincinoşi

7. Iun. 2015 – Invadarea lumescului în biserică – Apoc. 3:14-22 / Evr. 12:16-17
14. Iun. 2015 – O gândire limitată la lucrurile pământeşti – Filip. 3: 1-21
21. Iun. 2015 – Umblând în întunericul acestei lumi – Rom. 13:11-14 / 1 Tes. 5:1-11
28. Iun. 2015 – Dezastrul umblării prin vedere – Exod 20:1-6 / 2 Cor. 5:7

Tuturor celor ce vor
intra în Casa DOMNULUI
din locul acesta, le spunem,
“Bun
venit”
la
bucuria
părtăşiei de laudă, închinare
şi multumire înaintea 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, Todor
Adrian şi Ecaterina.
Surori: Baban Antonina, Bratu
Aurelia,
Butuc
Elisabeta
(Vetuţa), Ciutac Petria, Chiru
Petrina, Crihan Melentina,
Dragomir Emilia, Focşeneanu
Valerica,
Furculeşteanu
Floarea, Jean Ileana, Lisenco
Evelina,
Lisenco
Victoria,
Mihăilescu Aneta. Mihăiluţă
Stela, Moldoveanu Sanda,
Salamon Mina, Sion Ileana,
Şerban Tudora, Untaru Elena,
Vidican
Viorica.
Fraţi:
Alexandru
Vasile,
Camen
Constantin, Cojocaru Vasile,
Pascale Ioan, Simion Ion.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori: Baltac Elena (de la
Mereni), Capotă Ana, Nicula
Mărioara,
Paraschiv
Ana,
Petcu Ana, Preda Emilia,
Petrescu
Maria,
Voicu
Dobrescu
Elisabeta. Fraţi:
Călin, Mich Vasile.

◊ Anunţuri:
• În perioada 05-07 Iunie 2015, vom fi vizitaţi de fr. Păstor
Emil Bartoş, împreună cu soţia, care vor prezenta un studiu
pe durata a patru seminarii, cu tema “BISERICA
ÎN FAŢA PROVOCĂRILOR LUMII CONTEMPORANE”.

• La Biserica Baptistă din Dorobantu, pe data de 07.06.2015,
ora 10:00 va avea loc un botez nou testamental. Harul şi
binecuvântările Domnului să-i însoţească pe drumul către
cer pe cei ce mărturisesc public credinţa în D-l ISUS Hristos.
•La Biserica Baptistă din Hârşova, pe data de 07.06.2015,
ora 18:00, va avea loc un serviciu de Evanghelizare, cu fr.
Ovidiu Liteanu. Domnul să aducă Har peste cei prezenţi.
• Sămbătă 13.06.2015 ora 10:00 va avea loc întâlnirea
BETANIA la Biserica Sfânta Treime, str. Luminişului, nr. 6
• În data de 14.06.2015 seara în biserica din loc, va sluji
pentru Gloria lui Dumnezeu, orchestra reunită din biserica
noastră cu cea a fraţilor din Tariverde.
• În data de 21.06.2015, dimineaţa, orchestra se va deplasa
în misiune pentru slujire în Biserica Baptistă din oraşul
Cernavodă. Domnul sa binecuvanteze pe toti cei implicaţi în
această misiune.

“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Iunie;
Alexandru Vasile
21 Ilaşcă Petru
Anăstăsoaie Ofelia 28 Jurcă C-tin
Arghir Maria
17
Lungoci Maria
Armeanu Elisabeta 07 Marcu Alexandra
Bălăn Dănuţ-Eugen 26 Mereuţă Chilea
Constantin Alexandra 23 Nicula Mărioara
Constantin Daniela
07 Olaru Corneliu
Cătrună Anghel
04 Pătraşcu Silvica
Cojocaru Vasile
12 Roşu Daniel
Danciu Ioan
08 Silivestru Ştefan
Dumitraşcu Felicia
01 Stănescu C. Mariana
Dumitrăşcuţă Vali
06 Talpău Mirna
Dragoman Alex
29 Voicu Iulian
Gherman Mihai
08 Voicu Rodica
Ghiţă Marian
11

29
22
20
29
20
26
08
29
19
11
15
22
13
13

“ Doamne, fă ca bunătatea Ta să-mi fie mângâiere,
cum ai făgăduit robului Tău!
Să vină peste mine
îndurările Tale, ca să trăiesc, căci Legea Ta este
desfătarea mea“
Ps.119:76-77
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Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu.
Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.

EXPERIENŢA CINCIZECIMII – Fapte 2
La cincizeci de zile după învierea lui Isus Cristos, în „Ziua Cincizecimii” (Fapte 2:1), Duhul
Sfânt a vizitat pământul într-un mod unic. Domnul Isus a spus ucenicilor Săi: „Şi Eu voi ruga pe Tatăl,
şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac, şi anume Duhul adevărului ... ” (Ioan
14:16,17).
Pregătirea Cincizecimii
Venirea Duhului Sfânt a fost la fel de mult o parte din planul de răscumpărare conceput de
Dumnezeu din veşnicie, ca şi întruparea, moartea, învierea şi înălţarea Domnului Isus Cristos.
Cincizecimea era o sărbătoare solemnă a evreilor. Evreii aveau o serie de şapte asemenea
sărbători anuale (Lev. 23), care, la fel ca întregul sistem de ritualuri divine al lui Israel, erau „o umbră
a bunurilor viitoare” (Evrei 10:1).
În a 50-a zi de la învierea Domnului Isus Cristos, a coborât Duhul Sfânt pe pământ şi astfel
iudei şi neamuri s-au făcut împreună moştenitori şi părtaşi ai Bisericii lui Cristos (Efes. 3:6). Aşadar,
în ziua de Rusalii, când Duhul Sfânt a coborât pe pământ, a avut loc marele botez al iudeilor şi
neamurilor într-un singur trup (1 Cor. 12:13).
Ziua de Rusalii a fost ziua în care Duhului Sfânt a venit în lume. Aceasta a introdus
dispensaţia Duhului Sfânt şi, din cartea Faptele Apostolilor până la Apocalipsa, Duhul Sfânt
funcţionează ca agent direct dintre Dumnezeu şi om. Scopul Rusaliilor a fost acela de a-L prezenta
omului, pe Dumnezeu într-un nou mod.
Fenomenul de la Cincizecime
Fenomenele care au însoţit prezenţa Duhului Sfânt de la Cincizecime au fost în număr de
trei. Primul semn a fost auzit, al doilea a fost văzut, iar al treilea a fost auzit şi văzut.
Semnul pentru auz (Fap. 2:2) – Aici ni se spune că venirea Duhului a fost ca a vântului.
Vântul este un simbol al puterii şi al vieţii. Puterea şi viaţa vin de la Duhul Sfânt. Astfel, prin Duhul
Sfânt, un păcătos, mort în greşelile şi în păcatele sale, va fi născut din nou în familia lui Dumnezeu.
În afară de El oamenii rămân morţi în plan spiritual.
Semnul pentru vedere (Fap. 2:3) – Pentru iudeu, focul a fost întotdeauna un simbol al
prezenţei divine. Acest foc încălzeşte inimile adepţilor săi prin focul Duhului Sfânt. Ori de câte ori
creştinismul este îmbrăţişat, apare o nouă vâlvătaie. Acest fenomen al Cincizecimii este animat de
Domnul Însuşi.
Semnul pentru vorbire (Fap. 2:4) – Darul vorbirii în limbi a fost primul dintre efectele
Cincizecimii şi primul care urma să dispară. Fenomenul a avut loc atunci când, spre uimirea tuturor,
ucenicii au început să vorbească în limbile în care ascultătorii erau capabili să înţeleagă cuvântul lui
Dumnezeu, adică în propria lor limbă (deşi nu cunoşteau aceste limbi).
Noi trebuie să căutăm să mărturisim Evanghelia într-un mod clar, inteligent, într-o limbă
pe care oamenii o înţeleg. Ucenicii „s-au umplut de Duh Sfânt” (Fap. 2:4). Aceasta este starea
normală a unui credincios, a unui martor al lui Cristos ( Efes. 5:18). Să ne predăm deci vieţile
Domnul Isus Cristos, care doreşte să ne umple cu Duhul Sfânt, pentru ca astfel noi să putem fi
echipaţi în vederea îndeplinirii Marii Însărcinări.

Predicarea de la Cincizecime
Ucenicii au putut să vorbească despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în dialectele şi
limbile pe care ei înşişi niciodată nu le-au cunoscut. Mulţi dintre spectatori au întrebat: „Ce vrea să
zică aceasta?” (Fapte 2:12). Alţii însă, batjocoritori, au spus: „Sunt plini de must” (2:13). Atunci a
urmat prima predică a Cincizecimii.
Slujitorul a fost împuternicit – Petru a fost vasul ales să predice la cincizecime. Scopul
Domnului ISUS în trimiterea Duhului Sfânt a fost să-i echipeze pe ucenicii Lui pentru slujire. El le-a
zis: „Voi veţi primi o putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi” (Fapte 1:8).
Scriptura a fost prezentată – Petru, prin Duhul Sfânt, a vestit Cuvântul, expunând
Scripturile. În ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt a venit într-un nou mod, nu asupra oamenilor, ci în
oameni. El este în lumea de astăzi echipând şi împuternicind slujitori ai Domnului, pentru ca ei să
deschidă Cuvântul lui Dumnezeu pentru o omenire în nevoie.
Mântuitorul a fost înălţat –Domnul Isus Cristos a fost înălţat în predica de la cincizecime.
Substanţa predicii lui Petru a fost „El (Cristos – Omul acesta)” (Fapte 2:23). Petru, a îndreptat atenţia
ascultătorilor spre Isus din Nazaret, care a fost făcut Domn şi Cristos (2:36). Scopul Duhului Sfânt
este să-L aducă pe Domnul ISUS în centrul atenţiei, înaintea oamenilor.
Rezultatele
În ziua cincizecimii a fost o demonstraţie a puterii divine – Însuşi Duhul lui Dumnezeu lucra
prin ei.
A existat condamnare – Mulţi oameni „au rămas străpunşi în inimile lor” (v. 37). Când
Domnul nostru a promis Duhul Sfânt, El a spus: „Când va veni El, va mustra (va condamna, va
convinge) lumea de păcat” (Ioan 16:8).
A existat convingere şi convertire – Aceşti oameni au întrebat: „Fraţilor, ce să facem?”
(Fapte 2:37). Petru le-a răspuns: „Pocăiţi-vă!” Pocăinţa înseamnă, literalmente, o schimbare a minţii.
Aceşti iudei aveau o concepţie greşită cu privire la Isus Cristos. El a venit la ei, dar ei nu L-au primit
(Ioan 1:11). Acum Petru le spune: „schimbaţi-vă atitudinea şi gândirea (concepţia) voastră despre
Isus Cristos”. Astfel, oamenii au fost mântuiţi şi Biserica a crescut. Aproape 3000, s-au adăugat la
numărul ucenicilor.
A existat continuitate – Ni se spune că aceştia „stăruiau continuu” (Fapte 2:42). Când
oamenii sunt cu adevărat mântuiţi, prin puterea Duhului Sfânt, rezultatele vor continua.
Noii convertiţi „stăruiau în învăţătura apostolilor”, adică în Cuvântul lui Dumnezeu. De
asemenea ei stăruiau în „părtăşia frăţească”. Noi avem nevoie unul de altul. De aceea, noi „am fost
botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup” (1 Cor. 12:13). De asemenea, noii
convertiţi stăruiau „în frângerea pâinii”. Ei erau conduşi de către Duhul Sfânt spre îndeplinirea sfântă
a poruncii Domnului de a se împărtăşi la Cina Domnului.
Şi în final, ni se spune că ei stăruiau în rugăciune către Dumnezeu.
Fie ca Duhul Sfânt să lucreze în felul Lui, nestingherit în Biserică, astfel încât El să poată să
realizeze aceleaşi rezultate glorioase, realizate la cincizecime, şi în noi! AMIN.
Păstor Ghiţă Marian

CUVÂNT DE ÎNVATATURA
– După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi
celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din
voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi
primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri
şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul,
Dumnezeul nostru.” Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea:
„Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”
F. Ap. 2:37-40
CEREMONIILE BISERICII:
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Va fi un ceas
Va fi un ceas de plâns amar pe lume,
Un ceas întins, cât ţine-o veşnicie,
Când, despărţit de slăvile divine,
Vei fi-aruncat în flăcări şi ruşine,
Plătindu-ţi trecătoarea bucurie...
Un plâns, cum n-ai plâns tu, ce râzi acuma
De pocăinţă, de Hristos, de cruce,
De calea-ngustă ce la Cer te-ar duce,
De ţi-ai lăsa păcatul la răscruce,
Spre Domnul de-ai porni pe totdeauna...
Crezând că poţi să-ţi făureşti destinul,
Că ai doar drepturi în această viaţă,
Că-L poţi sfida pe Dumnezeu în faţă,
N-ai vrut să-L cauţi, să-I primeşti povaţa
Şi ai ales, pentru vecie, chinul.

De-ai plânge azi abaterea-ţi amară
Şi te-ar durea povara vieţii tale,
Chiar Dumnezeu, sub aripile Sale
Te-ar ocroti şi ţi-ar deschide cale,
Să moşteneşti eterna Primăvară...
Cărarea Lui nu-i grea, deşi-i spinoasă.
Intrând pe ea, tu intri-n sărbătoare.
Din mii de căi, ea e cea mai frumoasă,
Că pace-ţi dă şi-o viaţă luminoasă
Şi siguranţa vieţii viitoare.
Cum mâna Lui spre tine stă întinsă,
Acum, cât poţi simţi mustrarea-I dulce
Nu te-mpietri, căci, dacă Se va duce,
La poarta veşniciei de-i ajunge,
Zadarnic ai să baţi, cu faţa plânsă...
Din Albumul: “Eterna Primăvară” de Tatiana Topciu

Ştiri baptiste
1. La cel de‐al 36‐lea Congres al Cultului Creștin Baptist din România, ce s‐a
desfăşurat în perioada; 28‐29 mai 2015, la Oradea, fratele pastor Viorel Iuga, a fost
ales ca preşedinte a Uniunii Baptiste din România, pentru următorii 4 ani.
Din comitetul executiv al Uniunii, mai fac parte:
– Ardelean Ioan – secretar general
– Bunaciu Otniel Ioan – vicepresedinte cu misiunea
– Tuţac Sami – vicepreşedinte cu pastorala
– Negruţ Paul – vicepreşedinte cu educaţia
– Milutin Ilie – secretar general adjunct
– Borzasi Pal – Convenţia Baptistă Maghiară
DOMNUL să binecuvânteze Conducerea Cultului Baptist din
România, cu înţelepciune, dedicare ca ÎMPREUNĂ sa slujească
în dragoste şi în adevăr,pentru Gloria şi Slava lui DUMNEZEU!
2. Ziua de 8 iunie 2015 a fost declarată ziua mondială de rugăciune a tineretului
baptist. Tinerii din întreaga lume sunt încurajaţi să ţină servicii de închinare pe plan local
pentru a reflecta importanţa rugăciunii şi a mijlocirii pentru alţii. Acesta poate fi un timp de
celebrare a unităţii în Isus Hristos şi un timp de aprofundare a relaţiei cu Hristos. Tema de
anul trecut şi pentru următorii patru ani se fundamentează pe “Declaraţia de
la Singapore” care face apel ca tinerii să îşi trăiască vieţile ca nişte oameni ai Evangheliei.
“Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut
faţa în trup; pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de
pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi
ale ştiinţei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare.”
Coloseni 2:1-3

