
                           S E P T E M B R I E 
 

           C. ÎNSUȘEȘTE-ȚI PERSPECTIVA BIBLICĂ A MÂNTUIRII
 

04.09 – În prezența lui Dumnezeu – rugăciunile sfinților faț
divină – Apoc. 8 / Ps. 3 (Apoc. 8:3);  
     11.09 – Însușirea Cuvântului lui Dumnezeu – dulce în gură 

Apoc. 10 (v. 9-10);  

18.09 – Mărturia despre Cristos în lume – marcată de succes, de respingere, de 

biruință deplină – Apoc. 11 (Fap. 2:22-24); 

25.09 – Biruința din cer contra diavolului – aduce biruin
Cristos pe pământ – Apoc. 12 (v. 11). 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţuri:
 

 Programul serviciilor divine ale Bisericii:
   - Duminica:  - dimineața 
                        - seara       
   - Vineri seara:  18.00 – 19
 Sâmbăta de la ora 17.30 
 

“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna

SEPTEMBRIE
 

Silivestru Ligia 01  
Voicu Monica 01  
Lipan Eugenia 03  
Manghiuc Lidia  03  
Aparaschive Viorel 04  
Petrache Luiza 05  
Rusu Sofia 07  
Ilașcă Alexandra 07  
Focșăneanu Valeria 08  
Camen Constantin 08  
Moga  Maria 10  
Szente Cristina 11  

“Când anii zboară ca şi fumul,
Să-ţi fie viaţa cu folos.

Prin Duhul Sfânt să-
Şi bun şi drept să-
Spre ceruri cu Isus Cristos

Rugăciune  pentru bătrâni şi 
bolnavi: 

Surori:    
Alexiu Vasilica, Danciu Florica, 
Armeanu Elisabeta, Baban 
Antonina, Bâgu Maria, Bratu 
Aurelia, Camen Maria, Caranfil 
Valentina, Focşăneanu Valeria, 
Gheorghiu Maria, 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 

ților față în față cu judecata 

dulce în gură și amar în stomac – 

marcată de succes, de respingere, de 

aduce biruință pentru martorii lui 

Biserica Creştină Baptistă

100 ANI DE PREZEN
Str. Lumini

Telf/fax: 0241

      

Anul XI,  Nr. 13
 

    
Însușirea Cuvântului lui Dumnezeu 

Apoc. 10 (v. 9
M-am dus la înger și i-am cerut să

mănânc-o; ea îți va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea”. Am 
luat cărticica din mâna îngerului 
mierea, dar, după ce am mâncat

 Viziunea îngerului din Apoc. 10 reprezintă o paranteză între cel de
al 3-lea „vai” din Apoc. 8:13. În Apoc. 8 sunt prezentate urgiile care anun
Dumnezeu, în urma sunetului primelor 6 trâmbi
lui Dumnezeu se va sfârși în urma sunetului celei de
îngerul îi dă lui Ioan porunca de a lua 
mâinile sale. Este vorba aici despre Evanghelia mântuirii prin Cristos. A
însărcinarea lui Ioan și de fapt a bisericii Domnului, pân
trâmbiță, este să vestească Evanghelia tuturor neamurilor. În toiul loviturilor din 
partea lui Dumnezeu care avertizează lumea că mânia Lui va fi revărsată asupra ei din 
cauza păcătoșeniei ce o caracterizeaz
astfel Evanghelia lui Cristos trebuie vestită în toată lumea (vezi Fapte 2:17
24:14; Fapte 1:8). 

1. Evanghelia este un mesaj plin de dulcea
stomac. Asta înseamnă că Evanghelia este un mesaj plin de binecuvântarea lui 
Dumnezeu pentru cei ce îl primesc și plin de am

2. În același timp, deși mesajul Evangheliei este plin de binecuvântarea lui 
Dumnezeu pentru cei ce îl primesc și îl vestesc altora, totuși martorii Evangheliei vor 
fi respinși și prigoniți de lumea necredincioas

3. Ioan, ca martor al Evangheliei 
de încredere că viața lor este în mâna Do
autoritatea suverană a Dumnezeului cel Atotputernic. Deci nimic nu se va întâmpla 
fără știința Celui care este Domn și Cristos (Fapte 2:22

 

Anunţuri: 

erviciilor divine ale Bisericii:   
ța 10:00 – 12:00; 

seara       18.00 – 20:00; 
19:30 studiu biblic; 

ora 17.30 – program tineret; 

pentru sărbătoriţii din luna: 
SEPTEMBRIE 

Frățilă Tabita 11 
Căliman Norica  11 
Țigănuș Romeo 15 
Socariciu Ion 15 
Rusu Lidia 15 
Vlad Emilia 19 
Maxim  Timotei 20 
Preda  Emilia 22 
Nicola Rodica 22 
Cazacu Violeta 23 
Rafte Maria 25 
Marin Simona 28 

Când anii zboară ca şi fumul, 
ţi fie viaţa cu folos. 

-ţi scrii albumul, 
-ţi fie drumul 

Spre ceruri cu Isus Cristos”. 

tudiu Biblic 2022 
ții Domnului se implică 

ției care nu se clatină” 
28 / Matei 16:18)” 
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36,  01  SEPTEMBRIE  2022 

șirea Cuvântului lui Dumnezeu –  dulce în gură și amar în stomac – 
Apoc. 10 (v. 9-10) 

am cerut să-mi dea cărticica. „Ia-o, mi-a zis el, „și 
ărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea”. Am 

luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o: în gura mea a fost dulce ca 
mierea, dar, după ce am mâncat-o, mi s-a umplut pântecele de amărăciune. 

 
Viziunea îngerului din Apoc. 10 reprezintă o paranteză între cel de-al 2-lea și 

lea „vai” din Apoc. 8:13. În Apoc. 8 sunt prezentate urgiile care anunță mânia lui 
Dumnezeu, în urma sunetului primelor 6 trâmbițe. Îngerul Domnului anunță că taina 

și în urma sunetului celei de-a 7-a trâmbiță. De asemenea, 
îngerul îi dă lui Ioan porunca de a lua și de a consuma o cărticică pe care el o avea în 
mâinile sale. Este vorba aici despre Evanghelia mântuirii prin Cristos. Așadar, 

și de fapt a bisericii Domnului, până va suna cea de a 7-a 
ă, este să vestească Evanghelia tuturor neamurilor. În toiul loviturilor din 

partea lui Dumnezeu care avertizează lumea că mânia Lui va fi revărsată asupra ei din 
șeniei ce o caracterizează (Apoc. 8), există totuși har din partea Lui și 

astfel Evanghelia lui Cristos trebuie vestită în toată lumea (vezi Fapte 2:17-21; Matei 

Evanghelia este un mesaj plin de dulceață în gură, dar plin de amărăciune în 
stomac. Asta înseamnă că Evanghelia este un mesaj plin de binecuvântarea lui 

și plin de amărăciune pentru cei ce îl resping.  
și timp, deși mesajul Evangheliei este plin de binecuvântarea lui 

și îl vestesc altora, totuși martorii Evangheliei vor 
și și prigoniți de lumea necredincioasă.  
Ioan, ca martor al Evangheliei și biserica mărturisitoare, trebuie să fie plini 

ța lor este în mâna Domnului și întreaga istorie a omenirii este sub 
autoritatea suverană a Dumnezeului cel Atotputernic. Deci nimic nu se va întâmpla 

știința Celui care este Domn și Cristos (Fapte 2:22-36; Matei 10:28-31). 

 

mailto:office@sfantatreimect.ro
http://www.sfantatreimect.ro/


Mărturia despre Cristos în lume – marcată de succes, de respingere, de biruință 
deplină – Apoc. 11 (Fap. 2:22-24) 

Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de 
Dumnezeu, înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe 
care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe Omul 

acesta, dat în mâinile voastre  după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui 
Dumnezeu, voi L-ați răstignit și L-ați omorât prin mâna celor fărădelege. Dar 

Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morții, pentru că nu era cu putință să 
fie ținut de ea. 

 
Apocalipsa 11 ne prezintă mărturia celor doi martori urmarea acestei mărturii. 

Imaginea de aici este preluată de Ioan din Zaharia 14, unde se vorbește despre 
mărturia acestor doi martori. Acolo, în Zah. 14 este vorba despre rezidirea templului 
din Ierusalim, după reîntoarcerea iudeilor credincioși în Iudeea. Lucrarea pe care ei 
au făcut-o (templul din Ierusalim și restaurarea cetății Ierusalim) s-a realizat în 
condiții foarte dificile, sub amenințarea popoarelor din jur și atârnând de bunăvoința 
mai marilor vremii. De aceea, lucrarea lor (vezi Templul) era o realizare inferioară, 
slabă în comparație cu ceea ce realizase Solomon sub conducerea lui. Totuși Domnul 
i-a încurajat să se implice în lucrarea spirituală de restaurare a poporului lui 
Dumnezeu, chiar și în asemenea circumstanțe, pentru că El nu disprețuiește 
începuturile slabe și El, Domnul se va implica în lucrarea pe care o fac nu prin putere 
și tărie omenească ci prin Duhul Său. În același timp lucrarea lor anticipează o lucrare 
care va întrece în glorie chiar și Templul lui Solomon și ea va fi realizată prin Odrasla 
(Zah. 6), Cel care va fi Persoana în care două titluri vor fi unite (cel de Mare Preot și 
cel de Împărat). Acesta este Mesia care va veni. El de fapt este Cel care reprezintă cei 
doi martori în Apoc. 11. El, Cristos, prin biserica Lui și prin Duhul Său va împlini și 
va mărturisi Evanghelia în lume și astfel Templul Său glorios se va desăvârși. 

1. Ioan, ca profet al Domnului are mai întâi o lucrare de măsurare a templului 
adevărat (partea lăuntrică a Templului – adevărații credincioși – vezi Apoc. 11:1-2). 
În felul acesta Domnul asigură, pentru vremurile dificile care vor veni, poporul Său și 
lucrarea lui în lume; 

2. Cei doi martori (biserica lui Cristos in corpore), prin Duhul Sfânt va 
mărturisi Evanghelia Domnului Isus în lume cu autoritatea dată ei de Dumnezeu. 
Nimeni nu va putea să stea în fața mărturiei ei (v. 3-6; Fapte 1:8); 

3. Dar se va ridica fiara din Adânc care se va război cu cei doi martori și-i vor 
omorî. Acest lucru se va întâmpla doar atunci când cei doi martori își vor termina 
mărturia lor. 

4. Deși fiara pare că a biruit (cei doi martori fiind omorâți și chiar batjocoriți), 
totuși cei doi martori vor învia prin puterea lui Dumnezeu și se vor înălța în văzul 
tuturor dușmanilor la cer. Acest lucru va aduce groaza în locuitorii pământului și se 
conturează iminenta revărsare a mâniei lui Dumnezeu, care va nimici pe toți 
necredincioșii și forțele care i-au condus. 

 
 

Biruința din cer contra diavolului – aduce biruință pentru martorii lui Cristos 
pe pământ – Apoc. 12 (v. 11) 

Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor  
și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. 

 
Apocalipsa 12 reprezintă un rezumat foarte concis a istoriei poporului lui 

Dumnezeu, chiar de la începuturile ei până la sfârșit – este aici rezumată întreaga 
istorie biblică. Aici sunt aduși în scenă actorii conflictului spiritual de-a lungul acestei 
istorii: (1) Biserica (poporul lui Dumnezeu, reprezentat printr-o femeie învăluită în 
soare, cu luna sub picioarele ei și cu o cunună de 12 stele pe cap (v. 1-2). Apare aici 
și copilul de parte bărbătească pe care femeia trebuia să-L nască (este vorba despre 
Cristos). Cristos nu apare aici ca un actor al conflictului ci doar ca Cel care este 
motivul conflictului spiritual. (2) Satan, care apare aici ca Balaurul cu 7 captete și 10 
coarne, care pândește să se nască pruncul băiat al femeii pentru a-L înghiți. Motivul 
este promisiunea făcută de Dumnezeu femeii în Gen. 3:15 – „Vrăjmășie voi pune 
între tine (șarpe) și femeie, între sămânța ta (Satan și fiara din Apoc. 13) și sămânța ei 
(Cristos). Acesta (Cristos) îți va zdrobi capul și tu (Satan) îi vei zdrobi călcâiul”. 

1. Prima fază a conflictului spiritual (v. 1-5) – nașterea Copilului băiat și 
încercarea Balaurului de a-L înghiți. Însă nu reușește pentru că Copilul este ridicat la 
cer  (v. 5 reprezintă un rezumat foarte concis a istoriei Domnului Isus, de la 
conceperea Sa până la moartea, învierea și înălțarea Sa la cer (istoria celor 4 
Evanghelii); 

2. A 2-a fază a conflictului (v. 6-12) – biruința din cer purtată în Numele lui 
Cristos și aruncarea diavolului pe pământ ca un vrăjmaș complet învins. Martorii lui 
Cristos sunt astfel învingători împotriva celui rău doar prin sângele Mielului și prin 
cuvântul mărturisirii lor (ei nu și-au iubit viața nici până la moarte – v. 11) (este 
istoria bisericii de la înălțarea Domnului Isus la cer și până la revenirea Sa în glorie); 

3. A 3-a fază a conflictului (v. 13-17) – protecția bisericii Domnului pe pământ 
în fața amenințărilor furibunde ale balaurului. Balaurul, pentru că nu a reușit 
nimicirea lui Cristos și pentru că înțelege că mai are puțină vreme să se mai manifeste 
pe pământ încearcă (măcar acest lucru) să distrugă pe cei care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu și care țin mărturia lui Isus. Aria de acțiune a balaurului s-a restrâns foarte 
mult dar el este plin de o furie mare (tocmai din cauza eșecurilor în fața lui Cristos). 

 
                                       Călăuzește-mă 
 
... Doresc ca închinarea adresată firii să înceteze a mă ispiti, 
Privind spre Țara Nemuririi, neîncetat să pot iubi. 
Dragostea ta să-mi dea înțelepciune, pacea să lumineze chipul meu, 
Răbdarea dovedește facerea de bine, credincioșia să arate că sunt copilul Tău. 
Slava lui Dumnezeu să îmi îmbrace firea, faptele rele le voi răstigni. 
Duhul să-mi întărească rugăciunea, să pot înainta spre țara celor vii. 
 
                                                                                     de P. Crăiță 




