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IUNIE
B. DOMNUL – ADEVĂRATA PROTECȚIE
ȚIE A CREDINCIOSULUI
05.06 – Noul Legământ – temelia întregii lucrări a lui Dumnezeu – 2 Cor. 3:1-4:6
(Evr. 8:10);
12.06 – Coborârea Duhului Sfânt - Duhul Sfânt – Cel prin care Dumnezeu
promovează Evanghelia lui Cristos în lume – Fapte 2 / Zah. 4:6 (Fapte 1:8)
1:8);
19.06 – Gândul lui Cristos – temelie pentru o slujire plăcută lui Dumnezeu – Filip.
2 (Mc. 10:45);
26.06 – Adevărata spiritualitate – se întemeiază pe dragoste – 1 Cor. 12-13
(13:13);
Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi:

Anunţuri:

Surori:
Alexiu Vasilica, Danciu Florica,
Armeanu
Elisabeta,
Baban
Antonina, Bâgu Maria, Bratu
Aurelia, Camen Maria, Caranfil
Valentina, Focşăneanu Valeria,
Gheorghiu Maria, Grigoraş AnaMaria, Ilea Lucica, Iordache
Steluţa,
Lisenco
Victoria,
Mihăilescu Aneta, Moldoveanu
Sanda, Nicolin Viorica, Sbângu
Aurica, Stănescu Mariana, Voicu
Elisabeta.

 Programul serviciilor
erviciilor divine ale Bisericii:
- Duminica: - dimineața
ța 10:00 – 12:00;
- seara
18.00 – 20:00;
- Vineri seara: 18.00 – 19
19:30 studiu biblic;
 Sâmbăta de la ora 17.30 – program tineret;
 Curs de
e catecheză duminica la ora 16.00;
 Rusaliile pe 12 iunie (program copii);
 Botez noutestamental pe data de 03 iulie;
 În perioada 04-09
09 iulie se va desfășura
tabăra pentru copii;

Fraţi: Pascale Ioan, Fătu Nicolae
Bălan Gino, Bogdan Gh., Cazacu
Daniel,
Camen
Constantin,
Cătrună Anghel, Crihan Luca,
Lopăţică Ghe., Marcu Ioan, Nicola
Cornel, Răchită Marinel, Socol
Neagu,
Vlăsceanu
Florin,
Ghereben Darius.

“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna: IUNIE

Fraţi şi surori bătrâni;
Surori:
Baltac Elena, Dăduică
Floarea,
Leţa Maria, Păcuraru
Emilia, Petrescu Maria, Preda
Emilia.
Fraţi: Jurcă Constantin, Fulea
Emanoil, Silivestru Ștefan.

Dumitrașcu Felicia 01 Stănescu Mariana 15
Cătrună Anghel
04 Ungureanu Liliana 16
Armeanu Elisabeta 07 Ro
Roșu Daniel
19
Constantin Georgeta 07 Lungoci Maria
20
Tudose Ana-Maria 07 Jurcă Constantin
22
Gherman Mihai
08 Talpău Mirna
22
Olaru Corneliu
08 Bălan Eugen
26
Ghiță Marian
11 Deacu Oana
26
Silivestru Ștefan
11 Cazacu Larisa
27
Voicu Iulian
13 Anăstăsoa
Anăstăsoaie Ofelia 28
Voicu Rodica
13 Ila
Ilașcă Petru
29
Pătrașcu
șcu Silvica 29
„Domnul să-ți fie desfătarea
ătarea și El îți va da tot ce-ți
dorește inima”.. Ps. 37:4

Anul XI,, Nr. 133, 01 IUNIE 2022

Noul Legământ – temelia întregii lucrări a lui Dumnezeu –
2 Cor. 3:1-4:6
3:1
(Evr. 8:10)
Dar iată legământul, pe care-ll voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice
Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor;
Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu.
Apostolul Pavel le spune credincioșilor
credincio
din biserica din Corint că lucrarea pe
care el a făcut-o
o în biserică (ca de altminteri în toate bisericile lui Cristos) este o
lucrare care are ca și temelie noul legământ
leg
pe care Dumnezeu l-a încheiat prin fiul
Său, Domnul Isus Cristos. Acest
st legământ este (conform Evr. 8) un legământ mai
mare și mai valoros decât vechiul legământ
leg
(cel al Legii dată prin Moise lui Israel).
Este un legământ care se bazează pe jertfa de sânge a lui Isus Cristos. Mai mult, acest
noi legământ este singurul legământ
ânt care este acum în vigoare din partea lui
Dumnezeu. Vechiul Legământ este dat la o parte prin venirea acestui Nou Legământ.
Pentru că temelia pentru lucrarea din biserica lui Cristos, și pentru lucrarea
spirituală din ea este așezatăă pe Noul Legământ, ea
e este mult mai glorioasă și
desăvârșit de eficientăă pentru poporul lui Dumnezeu (în comparație
compara
cu lucrarea
Vechiului Legământ). Apostolul Pavel arată în 2 Cor. 3 de ce noul legământ este mult
mai valoros decât vechiul legământ:
- Noul legământ este un legământ
legăm
al Duhului lui Dumnezeu, nu al slovei
moarte a Legii (v. 6);
- Noul legământ este un legământ al vieții,
vie nu al morții (v. 6-7);
- Noul legământ este un legământ aducător de neprihănire, nu de osândă (v. 9);
- Noul legământ este un legământ veșnic,
ve
nu trecător (v. 11-13);
- Noul legământ este un legământ clar, nu neclar, învăluit (v. 14-16);
14
- Noul legământ este un legământ care îl revelează pe Cristos (v. 14, 18; 4:5-6);
4:5
- Noul legământ este un legământ al libertății
libertă prin Duhul, nu al robiei (v. 17);
- Noul legământ este un legământ care-i
care transformă pe credincioși prin Duhul,
în asemănare cu Cristos (v. 18).
De aceea:

1. Autoritatea spirituală a apostolului Pavel față de biserica lui Cristos, cât și a
tuturor celor care Îl slujesc pe Dumnezeu pe baza Noului Legământ trebuie să fie una
incontestabilă. Ea vine de fapt de la Domnul Isus Cristos prin Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu.
2. Întărirea spirituală în orice situație de oboseală sau slăbiciune a oamenilor
lui Dumnezeu este asigurată pentru că Duhul Domnului îi întărește și îi
împuternicește oridecâte ori este nevoie (2 Cor. 4:1);
3. Propovăduirea apostolilor și a tuturor oameni dedicați ai lui Dumnezeu este
și trebuie să fie demnă de luat în seamă pentru că ei predică pe Cristos și pe El
răstignit; ei predică Evanghelia harului lui Dumnezeu; valoarea slujirii lor nu stă în ei
înșiși ci în Cuvântul Evangheliei (2 Cor. 4:2-6; 1 Cor. 2:1-2; Fapte 20:24; 1 Cor.
15:1-11). Ei sunt credibili înaintea oamenilor pentru că acești oameni ai lui
Dumnezeu nu folosesc tertipuri prin care să-i manipuleze pe oameni – ei caută să
convingă pe alții prin argumentele Duhului lui Dumnezeu (2 Cor. 4:2; 1 Cor. 2:4-5; 2
Cor. 10:4-5).
Coborârea Duhului Sfânt (Ziua Cincizecimii)
Duhul Sfânt – Cel prin care Dumnezeu promovează Evanghelia lui Cristos în
lume –Fapte 2 / Zah. 4:6 (Fapte 1:8) Fapte 1:8
Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi
martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, și până la marginile pămîntului.
În ziua cincizecimii, după zece zile de la înălțarea Sa la cer, Domnul Isus
Cristos a împlinit față de ucenicii Lui promisiunea Tatălui că ei vor fi botezați cu
Duhul Sfânt (vezi Fapte 1:4-5). Această promisiune a fost legată de împuternicirea
ucenicilor de a propovădui Evanghelia în toată lumea la orice făptură, începând din
Ierusalim (Fap. 1:7-8; Mat. 28:18-20; Mc. 16:15-16; Lc. 24:45-49; Ioan 20:21-23). În
acest fel, urmașii Domnului Isus puteau să împlinească însărcinarea de a fi martorii
Domnului Isus Cristos în toată lumea, vestind Evanghelia Sa în toată lumea. Iată cum
a început această răspândire a Evangheliei:
- În ziua cincizecimii, asupra locului din Ierusalim, în care erau adunați
ucenicii (aprox. 120 de persoane), s-au întâmplat niște fenomene supranaturale, care
au adunat deodată mulți oameni care veniseră în Ierusalim la praznicul din ziua
cincizecimii (vezi Fap. 2:1-12). Un zgomot ca și cum bătea un vânt puternic, niște
limbi ca de foc se coborâseră peste fiecare ucenic al Domnului din casă și, când
oamenii curioși s-au adunat să vadă ce s-a întâmplat, acești ucenici au început să le
vorbească oamenilor despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu pe limba maternă a
fiecăuia dintre aceștia (erau cel puțin 17 națiuni adunate acolo din întreaga lume a
imperiului roman);
- Atunci când unii dintre oamenii adunați acolo aveau impresia că ucenicii erau
beți de vin, s-a ridicat Petru, împreună cu ceilalți zece ucenici ai Domnului și a
explicat mulțimii că prin fenomenele manifestate s-a împlinit de fapt profețiile din
Vechiul Testament, în special profeția lui Ioel (vezi Ioel 2:28-29) prin care se vestea

că înainte de venirea Domnului, se vor întâmpla niște fenomene miraculoase datorită
coborârii Duhului lui Dumnezeu și care îi va face pe mulți să cheme Numele
Domnului și oricine Îl va chema va fi mântuit (vezi Fap. 2:13-21);
- Imediat, Petru propovăduiește pe Isus Cristos, care slujise pe Dumnezeu prin
lucrările Sale pline de putere, prin semne mari și minunate, pe care Dumnezeu le
făcuse prin El, și prin care Dumnezeu Însuși a dovedit că Isus este de fapt Cel trimis
din cer ca și Cristos și ca Fiul Său. Poporul iudeu L-a respins însă pe Isus și L-a
condamnat la moarte prin răstignire, prin mâna guvernatorului roman Pilat din Pont.
Dumnezeu însă L-a înviat din morți, miruind astfel păcatul și moartea și apoi L-a
înălțat la dreapta măririi în ceruri. Despre învierea lui Isus vorbesc profeții Vechiului
Testament în mod clar. Așa că, ceea ce poporul iudeu a făcut, împreună cu cei dintre
neamuri, a fost o crimă monstruoasă, care impune intervenția dreptății lui Dumnezeu.
Singurul lucru pe care cineva trebuie să-l facă este să se pocăiască de păcatele sale și
să creadă în Isus Cristos ca singurul Mântuitor din starea de păcat. Dumnezeu a făcut
pe Isus Domn și Cristos, iar ei (ucenicii Domnului) trebuie crezuți că vorbesc în
Numele lui Dumnezeu, ei fiind martori ai morții și învierii lui Isus și, de asemenea, ei,
cei care ascultau propovăduirea lui Petru erau martori ai manifestării Duhului Sfânt,
prin fenomenele pe care le-au văzut întâmplându-se (Fap. 2:22-36);
- Mulți dintre cei prezenți au fost străpunși în inimă și au cerut să li se spună
ce să facă în aceste circumstanțe. Li s-a spus să se pocăiască de păcatele lor, să se
boteze în Numele Tatălui, a Fiului și al Sfântului Duh și Duhul Sfânt va veni să
locuiască în inimile lor, prin credință, făcându-i să experimenteze mântuirea prin Isus
Cristos, pe care ei l-au condamnat la moarte (Fap. 2:37-40);
- Astfel că aproape 3000 de oameni au primit propovăduirea Evangheliei lui
Cristos, s-au botezat și toți aceștia au început să trăiască o nouă viață spirituală prin
credința în Cristos Isus și prin Duhul Domnului. Astfel că biserica celor răscumpărați
s-a mărit și continua să se mărească tot mai mult prin mărturia Evangheliei (Fap.
2:41-47).
Astfel, Duhul Sfânt, coborând în viețile urmașilor lui Isus Cristos și umplândule viața a făcut și continuă să facă minunea dumnezeiască ca Evanghelia lui Cristos să
fie înțeleasă de oameni, să fie primită prin credință de ei, să se convertească prin
pocăință de păcat și credință în Domnul Isus Cristos; astfel, Duhul Sfânt, care a făcut
și face toate acestea va veni să locuiască în cei convertiți, pentru a-Și desăvârși
lucrarea în ei și prin ei.
De aceea:
1.
Să umblăm cârmuiți de Duhul Sfânt (Gal. 5:16-26);
2.
Să nu întristăm pe Duhul Sfânt (Efes. 4:30);
3.
Să nu stingem Duhul (1 Tes. 5:19)
4.
Mărturisiți Evanghelia lui Cristos prin Duhul Sfânt (1 Cor. 2)
Amin!

