
                           N O I E M B R I E 
 

           C. ÎNSUȘEȘTE-ȚI PERSPECTIVA BIBLICĂ A MÂNTUIRII
 

06.11 –  De ce prăbușirea Babilonului îi bucură pe credincioși? 
12:25-29  (Apoc. 19:9);  
     13.11 – De ce înverșunarea și atacurile diavolului nu ar trebui să ne clatine credin

Apoc. 19:11-21 / 20:7-10 (19:15-16);  

20.11 – Ce-i așteaptă pe cei care  au parte de necazuri pe pământ din cauza mărturiei 

Isus Cristos – Apoc. 1:9 / 21:1-22:6 (21:2-3); 

27.11 – De ce trebuie să nădăjduiesc în Domnul, chiar dacă trăiesc pe acest pământ  care 
va arde cu foc –  Apoc. 22:7-21 / Evr. 6:13-20 / 2 Pet. 3:9-15 (Apoc. 22:14).

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţuri:
 
 Programul serviciilor divine ale Bisericii:

   - Duminica:  - dimineața 10:
                      - seara       17.00 
   - Vineri seara:  17.00 – 18:30
   - Sâmbăta de la ora 17.30 –

 Programul copiilor în a doua duminică diminea
 20 noiembrie ora 10.00 fratele Emanuel Dejeu va 

sluji împreună cu un grup de tineri;
 27 noiembrie în programul de seară, orchestra 

bisericii, va lăuda pe Domnul.
 

“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna

NOIEMBRIE
 

Gogoi Valerică 01  
Vlăsceanu Liviu  02  
Vidican Viorica 03  
Cătălui Rodica 04  
Nicola Doina 07  
Năcescu Camelia 07  
Costiuc Liliana 07  
Petrescu Mihai 08  
Mezei Elena 08  
Dumitrășcuță Mihai 08  
Ciobanu Lidia 08  
Cătrună Emilia 08  
Nasta Victoria 09  

Mehedinți Rodica   30
“ Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul 

cărui nădejde este Domnul!

Rugăciune  pentru bătrâni şi 
bolnavi: 

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

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

Calendar de  Studiu B
” Când temeliile lumii se surpă sfinții Domnului se implic

în ridicarea Împărăției care nu se clatin
” (Evrei 12:25-28 / Matei 16:18

PERSPECTIVA BIBLICĂ A MÂNTUIRII 

și? – Apoc. 19:1-10 / Evr. 

diavolului nu ar trebui să ne clatine credința? –  

ă pe cei care  au parte de necazuri pe pământ din cauza mărturiei lui 

în Domnul, chiar dacă trăiesc pe acest pământ  care 
15 (Apoc. 22:14). 

Biserica Creştină Baptistă

100 ANI DE PREZEN
Str. Lumini

Telf/fax: 0241

      

Anul XI,  Nr. 1
 

De ce prăbușirea Babilonului îi bucur
Apoc. 19:1-10 / Evr. 12:25

Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice de cei chema
zis: „Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”

 
 După prăbușirea Babilonului ni se spune în Apoc. 19:1

izbucnit în laude la adresa lui Dumnezeu 
consemnate patru izbucniri de „Aleluia!”. În limbajul căr
că izbucnirile au apărut din toate direc
izbucnire de bucurie și laudă. Dar, de ce se bucură credincio
prăbușit? 

1. Pentru că mântuirea lui Dumnezeu 
întronate; pentru că Împărăția Sa nu mai are nici o opoziție pentru veșnicie (v. 1
Lucrarea lui Dumnezeu de clătinare a întregii lumi, pentru a fi înlăturat tot ce nu se 
supune Domnului ca să rămână în picioare doar ceea ce nu se poate clătina (vezi Evr. 
12:25-29) este pe deplin încheiată; 

2. Pentru că nunta Mielului a sosit. So
neprihănirea Domnului ei, și sărbătoarea aceasta va fi ve
(v. 7-8); 

3. Pentru că toate aceste vești extraordinare nu sunt doar povești frumoase ci 
sunt vești adevărate, bazate pe cuvintele lui Dumnezeu 

4.Pentru că toți cei care s-au înjugat la această sarcină de a mărturisi cuvântul 
lui Cristos în lume, în ciuda prigonirilor 
Ioan) că mesajul pe care l-au primit și l
în starea lui pământească nu poate suporta această glorie (ajunge chiar să se comporte 
ca unul amețit de măreția Domnului) (v. 10; vezi și Mat. 17:4);

5. Pentru că mărturisirea cuvântului Evangheliei lui Cristos nu este o cor
fără sens și lipsită de satisfacții spirituale 
10b). În ceruri noi vom descoperi cu adevărat măre
pentru noi însărcinarea pe care ne-
Domnului Isus Cristos). 

 

Anunţuri: 

erviciilor divine ale Bisericii:   
:00 – 12:00; 

7.00 – 19:00; 
:30 studiu biblic; 
– program tineret. 

Programul copiilor în a doua duminică dimineață; 
20 noiembrie ora 10.00 fratele Emanuel Dejeu va 
sluji împreună cu un grup de tineri; 
27 noiembrie în programul de seară, orchestra 
bisericii, va lăuda pe Domnul. 

pentru sărbătoriţii din luna: 
NOIEMBRIE 

Cazavu Vali 10 
Cartacai Daniela  11 
Mehedinți Lucica 12 
Dumitru Teodor 12 
Bejenaru Georgeta 12 
Băcioiu Rodica 12 
Holhoș Ligia  13 
Petrariu Cornelia 16 
Ungureanu Oliwer 17 
Alexandru Petrica 21 
Ghereben Silviu 22 
Roșu Florența 28 
Cazacu Lucreția 28 

ți Rodica   30 
Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a 

cărui nădejde este Domnul!” -  Ieremia 17:7 

tudiu Biblic 2022 
ții Domnului se implică 

ției care nu se clatină” 
28 / Matei 16:18)” 
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șirea Babilonului îi bucură pe credincioși?  

10 / Evr. 12:25-29  (Apoc. 19:9) 
a zis: „Scrie: Ferice de cei chemați la ospățul nunții Mielului!” Apoi mi-a 

zis: „Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!” 

șirea Babilonului ni se spune în Apoc. 19:1-10 că întregul cer a 
izbucnit în laude la adresa lui Dumnezeu și în cuvinte de „Aleluia1”. Sunt aici 
consemnate patru izbucniri de „Aleluia!”. În limbajul cărții Apocalipsa asta înseamnă 
că izbucnirile au apărut din toate direcțiile și tot cerul a fost implicat în această 

ă. Dar, de ce se bucură credincioșii că Babilonul s-a 

1. Pentru că mântuirea lui Dumnezeu și dreptatea Lui au fost pe deplin 
ția Sa nu mai are nici o opoziție pentru veșnicie (v. 1-6). 

lui Dumnezeu de clătinare a întregii lumi, pentru a fi înlăturat tot ce nu se 
supune Domnului ca să rămână în picioare doar ceea ce nu se poate clătina (vezi Evr. 

2. Pentru că nunta Mielului a sosit. Soția Lui este gata pregătită, împodobită cu 
ărbătoarea aceasta va fi veșnică și netulburată de nimic 

ști extraordinare nu sunt doar povești frumoase ci 
ărate, bazate pe cuvintele lui Dumnezeu care nu poate minți (v. 9); 

au înjugat la această sarcină de a mărturisi cuvântul 
lui Cristos în lume, în ciuda prigonirilor și a tuturor dificultăților vor vedea (ca și 

și l-au mărturisit este atât de glorios încât omul, 
în starea lui pământească nu poate suporta această glorie (ajunge chiar să se comporte 

ția Domnului) (v. 10; vezi și Mat. 17:4); 
5. Pentru că mărturisirea cuvântului Evangheliei lui Cristos nu este o corvoadă 

ții spirituale – este chiar duhul, esența proorociei (v. 
10b). În ceruri noi vom descoperi cu adevărat măreția și frumusețea a ceea ce a fost 

-a dat-o Dumnezeu (aceea de a fi profeți ai 

mailto:office@sfantatreimect.ro
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De ce înverșunarea și atacurile diavolului nu ar trebui să ne clatine credința?  
Apoc. 19:11-21 / 20:7-10 (19:15-16) 

 Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va 
cârmui cu un toiag de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse 

a atotputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: 
„Împăratul împăraților și Domnul domnilor”. 

 
Apoc. 19:11-21 ne prezintă revenirea Domnului Isus în glorie. El, prin 

revenirea Sa va nimici pe fiară și pe profetul mincinos și pe toți cei care i-au slujit 
(acea imensă mulțime de oameni răzvrătiți, adunată de acești dușmani ai lui Cristos – 
20:8-9), și, desigur, întreaga împărăție a celui rău. De ce însă credincioșii n-ar trebui 
să se clatine în credința lor față de Domnul, dat fiind faptul că arsenalul celui rău cu 
care el va veni la luptă împotriva Domnului este impresionant (vezi ce ni se spune în 
Apoc. 19:19, „Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor, adunate ca să 
facă război cu Cel ce ședea călare pe cal și cu oastea Lui”; vezi, de asemenea, Apoc. 
16: 13-14: – „Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura 
proorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. Acestea 
sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații 
pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui 
Atotputernic”; vezi și: „și va ieși din temnița lui (balaurul) ca să înșele neamurile care 
sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru 
război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au 
înconjurat tabăra sfinților și cetatea preaiubită...” – Apoc. 20:8-9). De ce înverșunarea 
și atacurile diavolului, deci, nu ar trebui să ne clatine credința? 

1. Pentru că Cel care va veni să se războiască cu cel rău și cu întreaga sa armată 
nu este oricine. El este Cel care a pornit în ofensiva Lui biruitor și ca să biruiască 
(Apoc. 6:1-2). El are toată puterea în cer și pe pământ (Matei 28:18-20). Numele Său 
este unul împătrit și glorios (vezi Apoc. 19:11-16; vezi și Ps. 45). El este Fiul Celui 
care se numește „Eu sunt” (vezi Ex. 3:14; vezi și Evanghelia după Ioan); 

2. Pentru că războiul care va fi (și care apare a fi o încleștare pe viață și pe 
moarte, în care te-ai aștepta ca biruința să nu fie clară la început) este de fapt o 
confruntare între lumină și întuneric (vezi Ioan 1:4-5), unde lumina este Însuși 
Cuvântul lui Dumnezeu, Cel care s-a întrupat în persoana și lucrarea lui Isus Cristos 
(Ioan 1:14). Astfel că El va lupta împotriva celui rău care de fapt este „întunericul”, 
adică nimic. Conform 2 Tes. 2:8 este suficient ca Domnul Isus să apară și astfel, prin 
arătarea gloriei venirii Sale și prin suflarea gurii Sale (adică prin sabia cuvântului 
Său) cel rău va fi nimicit dintr-o dată (ce poate face întunericul când apare lumina?). 
Observă că între versetele 19 și 20, deși te-ai fi așteptat să fie descris războiul dintre 
cele două forțe (ale luminii și întunericului), nu este de fapt descris nici un război – 
doar apariția Domnului pe calul alb și apoi nimicirea celui rău este deja prezentată; 

3. Pentru că noi, cei credincioși (armata Domnului), luptăm cu un dușman care 
este deja învins pe crucea de la Golgota (vezi Apoc. 12:7-11; Col. 2:9-15), și se 
așteaptă ca dușmanii Domnului să fie puși sub picioarele Sale (Fapte 2:34-35; Ps. 
110:1). Biruința credincioșilor este absolut sigură prin sângele Mielului și prin 

cuvântul mărturisirii lor și prin aceea că nu și-au iubit viața chiar până la moarte 
(Apoc. 12:11) 
 
Ce-i așteaptă pe cei care  au parte de necazuri pe pământ din cauza mărturiei lui 

Isus Cristos – Apoc. 1:9 / 21:1-22:6 (21:2-3) 
Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim,  

gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.  Și am auzit un glas tare, care 
ieșea din scaunul de domnie și zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va 

locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul 
lor. 

Martorii lui Cristos și ai Cuvântului lui Dumnezeu au parte de multe necazuri 
pe pământ. Însă ce-i așteaptă pe ei la revenirea Domnului Isus în glorie? Apostolul 
Pavel afirmă: „Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie 
puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi” (Rom. 8:18). 
Sau: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De 
acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, 
Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui” 
(2 Tim. 4:7-8). Sfânta Scriptură ne prezintă multe pasaje cu privire la binecuvântările 
pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei credincioși în Împărăția cea veșnică a Lui. 
De aceea, ei, credincioșii, sunt motivați să persevereze în slujire sfântă până la capăt. 
Când privim la Apoc. 21:1-22:6 noi descoperim următoarele: 

1. Pentru toți sfinții Săi Dumnezeu a pregătit un cer nou și un pământ nou în 
care va locui neprihănirea (21:1; 2 Pet. 3:13). Aceasta înseamnă că Dumnezeu va 
înlătura pentru veșnicie vechea ordine a lumii (pământul și cerul vechi, care vor arde 
în totalitate – vezi 2 Pet. 3), pentru a face loc noii ordini a cosmosului (vezi Evr. 
12:25-29); 

2. Pentru sfinții Lui Dumnezeu va coborî din cer cetatea sfântă, Noul Ierusalim, 
gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei (21:2, 10). Această cetate glorioasă 
va fi locuința veșnică a lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul 
Lui și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor (21:3). În asemenea loc va 
fi complet lipsit de dureri și de moarte. Nimic trist, nimic păcătos nu va fi acolo; 
Odihna lui Dumnezeu va fi veșnică și abundența de viață și de bucurie vor fi prezente 
în mod permanent (21:3-8); 

3. Cetatea sfântă, noul Ierusalim va fi locul unde gloria lui Dumnezeu și a 
Mielului vor învălui tot ceea ce va fi acolo. Ceea ce ochiul pământesc nu a văzut, 
ceea ce urechea omului nu a auzit vreodată și ceea ce la inima omului nu s-a suit, 
aceea a pregătit Dumnezeu pentru sfinții Lui (1 Cor. 2:9; Apoc. 21:9-22:6); 

4. Tot ce este prezentat în Apoc. 21-22 este garantat a fi adevărat, pentru că 
Dumnezeu Însuși confirmă toate acestea prin Cuvântul Lui (21:5; 22:6). 

 
 

“Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurarile Tale; ci bunatatea şi credincioşia Ta ma 
vor pazi întotdeauna. Psalmul 40:11” 




