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C. Slujiți
ți prin Duhul Sfânt

05.12 – Nu împovăra biserica Domnului prin lucruri care nu vin de la Duhul – Fapte
15:1-29 (v. 28);
12.12 – Biserica se zidește
ște prin Duhul Sfânt nu prin puterea omului – Zaharia 4 (v.
6);
19.12 – Cum să slujești pe Dumnezeu într-un
un mod vrednic de apreciat – Romani
15:14-33 (9:1);
26.12 – Slujește-L
L pe Domnul mărturisind venirea Lui – Luca 2:1-38
(2:13-14)
Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi:

Anunţuri:

Familii:
Camen C-tin şi Maria, Fătu Nicolae
şi Stana.

 Programul serviciilor
erviciilor divine ale Bisericii:
08:45 – 10:15
- Duminică dimineața
11:00 – 12:30
:
- Duminică seara:
18:00 – 19:30;
 Fanfara va lauda pe Dumnezeu în prima
duminică din lună;
 Adolescenții vor sluji prin cân
cântare în a doua
duminică din lună,, în programul de seara
seara;
 Programul
rogramul serviciilor divine cu ocazia
Sarbatorii Întrupării Domnului Isus
Isus:
- Sâmbăta 25 decembrie - orele 10:00 - 12:00
- Duminica 26 decembrie – program normal
- Vineri 31 decembrie ultimul serviciu divin
din an - orele 17:00;
- Săptămâna național
țională de rugăciune se
desfășoară
ă în perioada 2 - 8 ianuarie;
- Serviciu de Botez - duminica 9 ianuarie
2022.

Surori:
Alexiu Vasilica, Danciu Florica,
Armeanu
Elisabeta,
Baban
Antonina, Bâgu Maria, Bratu
Aurelia,
Caranfil
Valentina,
Focşăneanu
Valeria,
Gheaţă
Maria, Gheorghiu Maria, Grigoraş
Ana-Maria, Ilea Lucica, Iordache
Steluţa,
Lisenco
Victoria,
Mihăilescu Aneta, Moldoveanu
Sanda, Nicolin Viorica, Sbângu
Aurica, Stănescu
C. Mariana,
Şulean Doina, Vidican Viorica,
Voicu Elisabeta.
Fraţi: Pascale Ioan, Bălan Gino,
Bogdan Gh., Cazacu Daniel,
Cătrună Anghel, Crihan Luca,
Lopăţică Ghe., Marcu Ioan, Nicola
Cornel, Răchită Marinel, Socol
Neagu,
Vlăsceanu
Florin,
Ghereben Darius.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori:
Baltac Elena, Dăduică
Floarea, Frăţiloiu Margareta, Leţa
Maria, Păcuraru Emilia, Petrescu
Maria, Preda Emilia.
Fraţi: Jurcă Constantin,
Emanoil, Silivestru Ștefan.
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“Tu ești
ști ocrotirea mea, Tu m
mă scoți din necaz, Tu mă
inconjori cu cântări de izbăvire.” Ps. 32:7
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Nu împovăra biserica Domnului prin lucruri care nu vin de la Duhul
Faptele apostolilor 15:1-29
15:1
(v. 28)
Când Evanghelia a ajuns și la neamuri și când astfel au apărut
converiți dintre neamuri, s-au
au ridicat vrăjmașii
vrăjma
Evangheliei (iudaizatorii)
pentru a arăta că mântuirea nu este posibilă doar prin credința
credin în Cristos.
Credincioșii trebuie să
ă accepte circumcizia și păzirea Legii lui Moise în
vederea mântuirii (Fapte 15:1, 5). Acest lucru a dus la o dezbatere aprinsă în
Biserica primară între iudaizatori
izatori (susținătorii
(sus
mântuirii prin Lege) și apostolii
lui Cristos (susținătorii
ătorii mântuirii prin harul Domnului Isus Cristos). Problema
a fost prea serioasă ca ea să nu fie tratată și abordată frontal. Astfel a apărut
dezbaterea pe această temă în biserica din Ierusalim (Fapte 15) și urmările
acesteia s-au
au răsfrânt asupra întregii biserici a lui Cristos din întreaga istorie.
Așadar, ce învățăm
ăm din această dezbatere?
1. Nu lăsa ca învățături
ături care apar în afara revelației
revela
date de Duhul
Sfânt prin Evanghelia lui
ui Cristos să pervertească adevărul acestei revelații
revela
- Imediat ce au apărut asemenea învățături
învă
eretice oamenii lui
Dumnezeu au luat atitudine (v. 1-6)
6)
- Confruntarea acestor învățături
învă
eretice a fost făcută de apostolii
Domnului pe baza revelației
ției Duhului lui
lu Cristos – cuvântul Scripturii (v. 7-18)
2. Ia măsuri concrete pentru apărarea adevărului evangheliei lui
Cristos (v. 19-29)
- Caută acele aplicații
ții care să
s nu compromită înțelegerea harului lui
Dumnezeu și care-ii fac pe unii să creadă că păcatul este tolerat
toler de
Dumnezeu (v. 19-21)
- Reafirmă adevărul Evangheliei harului lui Cristos în așa
a fel ca toți să
fie edificați (v. 22-29)
- Propovăduiește adevărul
ărul dat de Duhul Domnului prin Evanghelia lui
Cristos oridecâte ori este nevoie (vezi Galateni; mesajele lui Pavel)
- Delimitează-te
te în mod clar de propovăduitorii învățăturilor
învă
false și
evidențiază-ii pe cei care vestesc adevărul revelat prin Duhul Sfânt (v. 24-27)
24

- Caută permanent ceea ce se pare nimerit Duhului Sfânt să
vorbească bisericii lui Cristos (v. 28)
3. APLICAȚII:
- Fii veghetor în apărarea bisericii lui Cristos de invazia învățăturilor
false (vezi Fapte 20:28-32)
- Fă tot ce este necesar în a propovădui, a proteja și a avertiza cu
privire la adevărul revelat de Duhul Sfânt prin evanghelia lui Cristos (vezi 2
Timotei 3:16; 4:1-5).
- Nu pune peste biserica Domnului poveri inutile și care mai degrabă
împiedică lucrarea mântuirii și a Duhului lui Dumnezeu (Fapte 15:19; vezi și
Matei 23:4).
Biserica se zidește prin Duhul Sfânt nu prin puterea omului
Zaharia 4 (v. 6)
Contextul viziunii lui Zaharia este acela al lui Zorobabel, descendent
din împăratul David, împreună cu marele preot Iosua, au condus poporul
iudeu în lucrarea de reconstruire a Templului din Ierusalim, după ce iudeii
(de fapt o rămășiță a poporului iudeu) s-au întors în Ierusalim din robia
babiloniană. Templul lui Zorobabel a fost doar un înlocuitor sărac al templului
lui Solomon, dar chiar și așa acesta a fost un simbol predictiv al templului
spiritual, Biserica lui Isus Hristos. Avem aici imaginea unui sfeșnic, alimentat
de un vas cu ulei prin niște țevi care ajungeau la cele 7 candele ale
sfeșnicului. Avem de asemenea imaginea sfeșnicului flancat de doi măslini.
Ce reprezenta întreaga imagine din Zaharia 4 (vezi și Apoc. 11, unde apar
două sfeșnice)? În esență, fără a detalia toate elementele viziunii, Domnul
vrea să spună poporului Său: „Să nu vă descurajați că templul acesta zidit
de popor este doar o imagine palidă a ceea ce a fost Templul lui Solomon.
Pentru că Domnul are în vedere zidirea adevăratului Său Templu, cel
spiritual – biserica Lui, prin Unsul Său, al cărui înaintași sunt Zorobabel
(imaginea Împăratului) și Iosua (imaginea Marelui Preot). Cei doi vor fi o
singură Persoană în Domnul Isus Cristos – Unsul lui Dumnezeu. De
asemenea să nu vă temeți că resursele voastre sunt sărace și toate
popoarele sunt împotriva poporului lui Dumnezeu, pentru că la baza zidirii
adevăratului Templu va sta Însuși Duhul lui Dumnezeu, izvorul veșnic de ulei
(cei doi măslini), prin evanghelia harului lui Cristos” (v. 6). Așadar:
1. Zidirea Adevăratului Templu se va face prin Duhul Sfânt, Duhul lui
Cristos, nu prin mijloace omenești (v. 1-6)
- Ceea ce vedem în Vechiul Testament, legat de zidirea Templului (al
lui Solomon, apoi al lui Zorobabel) sunt doar imagini ale adevăratului Templu
– poporul celor răscumpărați în Cristos (vezi Efeseni 2:19-22);

- La baza zidirii adevăratului Templu va sta Însuși Duhul Sfânt, sursa
inepuizabilă de putere, prin mărturia bisericii dată cu privire la Evanghelia lui
Cristos
2. Zidirea adevăratului Templu (Templul viu al Domnului) se va
realiza prin Unsul Domnului, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Cristos (v. 714)
- Zorobabel și Iosua sunt doar cei prin care a fost zidit templul de
după robia babiloniană. Însă cei doi vor fi o singură persoană în Cristos
(Împăratul și Marele Preot vor fi Unul singur)
- Unsul (Cristos, Fiul lui Dumnezeu a fost plin de Duhul Sfânt și după
înălțarea Lui a trimis Duhul Sfânt pe pământ în vederea zidirii bisericii
- Biserica lui Cristos (poporul celor răscumpărați din Vechiul
Testament și din Noul Testament) este mărturia în lume a puterii Evangheliei
lui Cristos prin Duhul Sfânt (vezi Evrei 12:22-23; Fapte 1:8)
3. APLICAȚII
- Acceptă prin credință revelația Duhului Sfânt cuprinsă în Evanghelia
lui Cristos
- Fii plin de Duhul Sfânt în vederea mărturiei Evangheliei
Așează-ți temelia vieții și slujirii tale pe mărturia cuvântului Scripturii, a
cărui piatră de temelie este Domnul Isus Cristos (vezi Efeseni 2:19-22).
Umil, sărac, intr-un sălaș…
Umil, sărac, intr-un sălaș, ai coborât Isuse,
La noi în chip de copilaș cu daruri mii nespuse
Ca nouă să le lași.
Păstori sau magi, bătrâni, copii, Slăvesc a Ta venire,
Prin munți, prin dealuri sau câmpii cu toți într-o unire,
Cuprinși de bucurii.
Căci nouă tuturor ne-ai dat aceleași drepturi sfinte,
Ce ne îndeamnă la cântat spre Slava Ta, Părinte,
Și-a pruncului curat.
Slăvim aici și-n ceruri sus venirea Ta în lume,
Căci mântuirea ne-ai adus, cum în Scripturi, ne spune,
Tu, Pruncule, Isus.
de Petru Liuba

