
Cine va crede și se va boteza
„Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osântit’’ (Marcu 

16:16). Credința merge înaintea botezului. Cuvântul Domnului este clar ca 
lumina zilei. Domnul Isus n-a spus, „Cine se va boteza și va crede va fi mântuit,’’ 
ci întâi e credința și apoi e botezul, fiindcă prin botez cel care se botează 
prezintă o mărturie a lucrării pe care deja Duhul lui Dumnezeu a făcut-o în 
viața sa. Dar nu e numai o problemă de ordine, — ce este întâi și ce urmează — 
dar și o problemă de autoritate. Aceasta, fiindcă nu botezul și nu credința sunt în 
sine făuritori ai mântuirii, ci Domnul Isus Hristos, Autorul și Împlinitorul 
credinței noastre. El ne dă mântuirea de păcate. Cei care spun că botezul 
mântuie L-au înlocuit pe Domnul Isus cu o formă sacramentală. Nici o formă, 
nici o altă persoană, nici o instituție, nici un sinod, n-au dreptul și n-au 
autoritatea să-L înlocuiască pe Domnul Isus Hristos. Credința este doar mijocul 
prin care harul lui Dumnezeu coboară la noi, iar pocăința este starea prin care 
Duhul lui Dumnezeu ne dă credința. Iată de ce înaintașii noștri în credință au 
insistat atât de mult la rânduiala botezului după porunca Domnului Isus. Unii 
dintre ei, în vremurile de prigoană, au fost gata să-și dea viața, dar să nu încalce 
porunca Domnului Isus. „Pocăiți-vă”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie 
botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți 
primi darul Sfântului Duh” (Fapte 2:38).
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Comunic]ri 
Astăzi vom celebra cu ajutorul 

Domnului la serviciul divin de după 
amiază un botez noutestamental. Ne 
rugăm ca Bunul Dumnezeu să reverese 
harul Său îmbelșugat peste adunarea 
noastră în ziua de azi, ca să ne 
apropiem mai mult de dragostea 
Domnului Isus, iar chemarea harului 
divin să fie primită de mulți din 
neamul nostru ca să capete mântuirea.

Spunem un Bun Venit oaspeților 
Casei Domnului, în special celor veniți 
din Pennsylvania cu ocazia serbării de 
cadouri de ieri în vederea apropiatei 
nașteri a unei fetițe în familia Filip și 
Aleona Smahon. 

Grupul de rugăciune și studiu biblic al 
surorilor se adună în luna aceasta sâmbătă 
25 iulie, la 10 dimineața la biserică. Surorile 
sunt rugate să noteze în calendar această dată 
și să vină cu Biblia, cu cartea de cântări și 
caietul de notițe, și cu inima plină de bucurie 
și doritoare după Cuvântul vieții.

Mulțumim grupului de surori și de 
tineri care au ajutat în săptămâna VBS 
la îngrijirea copiilor și predarea 
lecțiilor, sub îngrijirea sorei Tina 
Popovici. Răspunsul și jertfa pe care ați 
făcut-o în fiecare zi, cât și entuziasmul 
cu care ați lucrat, sunt apreciate de 
întreaga adunare și sunt un motiv de 
laudă și slavă Domnului. Pe lista celor 

care au fost zilnic la casa Domnului, în 
lucrarea cu copiii au fost: Diana 
Popovici, Augustina Bilba, Estera 
Smahon, Abigail Deac, Cristina 
Bogdan, Anișoara Popovici, Mihaela 
Deac, Anais Podar, Jessica Cimpoeș, 
Flavia Neagu, Anca Răscol, Luminița 
Ră sco l , Dana Smahon, Es tera 
Bulboacă, Fidelia Cimpoeș, Ani 
Tămă șan , Ana i s Deac , Mar i a 
Cimpoeș, Emilia Pop, Cornelia Chițac, 
Lidia Bogdan, Ruth Tămășan, Diana 
Goman, Alina Voica, Paula Bota, 
Daniela Stanciu, Ronella și Petrică 
Ordeanu, Edy Negru, Sami Negru, 
Josh Popovici.

Salutăm astăzi 
în mijlocul nostru 
pe fratele Teodor 
Muscan din Palm 
Beach, F lorida, 
găzduit la familiile 
Bonca. Frate le 
Muscan este unul 
din susținătorii bisericii noastre chiar 
de la începuturile ei, și un suporter fidel 
al programelor noastre pe Internet. 
Dorim să simtă dragostea bisericii și 

Picnicul din 4 iulie



L a  m a să  î n  
Î m părăț i a  
C e r u r i l o r

„Vor veni de la 
răsărit și de la 
apus, de la 
miază-noapte și 
de la miază-zi, 
și vor ședea la 
masă în 
Împărăția lui 
Dumnezeu…“
      (Luca 13:20)

Împărăția cerurilor, ne spune 
Domnul Isus, se aseamănă cu o masă 
sărbă torească , o masă dată de 
Împăratul slavei pentru cei aleși ai Lui. 
„Împărăția cerurilor se aseamănă cu un 
împărat care a făcut nuntă fiului său…“ 
Astăzi invitația e dată tuturora, se 
primește prin credința în Fiul lui 
Dumnezeu, și e cinstea cea mai mare în 
toată veșnicia și în tot universul.

Ne putem oare închipui câtă slavă 
strălucitoare va fi la masa aceea? Dacă 
am fi chemați la un mare banchet, dar 
n-am cunoaște pe nimeni, am fi poate 
stingheri, nu ne-am simți bine acolo. 
Dar suntem chemați la masa Celui care 
ne-a iubit atât de mult încât S-a dat pe 
Sine Însuși la moarte pentru salvarea 
noastră, și pe care Îl iubim și penetru 
care trăim… Vom fi la masă cu 
Avraam, Isaac și Iacov, marii patriarhi 
începători ai credinței, vom fi cu 
apostolii, cu cei care au plecat înaintea 
noastră la slavă, împreună cu oștirea 
îngerilor lui Dumnezeu care s-au 
bucurat de mântuirea noastră și ne-au 
urmărit umblarea pe drumul îngust al 
credinței… Vom fi împreună la masa 
Tatălui nostru ceresc, împreună cu 
Domnul Isus, Mântuitorul nostru cel 
mare, în îmbrățișarea de lumină a 
Duhului Sfânt… Câtă  glorie!

Ești invitat la acest ospăț pe care-l dă 
Dumnezeu. Acceptă astăzi invitația!

bucuria noastră în Domnul. ◊◊ În 
săptămâna trecută a fost cu noi Alex 
Popovici din Colorado, venit în interes de 
serviciu, și ne-am bucurat din nou să 
fim împreună. ◊◊ Familia Andrei și 
Tatiana Calestrov s-a întors din călătoriile 
făcute la nunta în familie la Ashville 
NC și la Charlotte, de unde ne-au adus 
salutări de la fratele păstor Liviu Percy. 
◊◊ Alți musafiri în duminica trecută au 
fost: Silvia Săvescu, soră de corp a sorei 
Letiția Țârlea, venită în vizită din 
România; Soterius Tătaru și fiul său, 
veniți din România în vizită la fratele 
de corp, Lisias Tătaru. Dorin și Gabriela 
Mara, și fiul lor, veniți din Arad; fratele 
Dorin Mara a slujit pe Domnul prin 
câteva cântări de laudă Tatălui ceresc. 
◊◊ Familiile Mircea și Pamfil Răduț ne-au 
adus salutări din California de la 
reuniunea mare 
a f a m i l i i e i 
R ă d u ț c u 
ramuri în multe 
d i n o r a ș e l e 
A m e r i c i i ș i 
României, cu 
o c a z i a 
aniversării de 
aur (50 de ani de la nuntă) a fratelui 
Aurel și s. Marilena Răduț (în imaginea 
de mai sus). ◊◊ Familia Marinică 
Dumitrașcu ne-a adus salutări din Akron, 
de la serbarea de consacrare în lucrarea 
de păstor acolo a fratelui Valentin Țenț. 
◊◊ Familia Adrian Mircu ne-a adus 
salutări de la frățietatea din Atlanta, și 
de la fratele Ioan Mircu, multă vreme 
diaconul ales la noi în Chicago. ◊◊ Sora 
Ana Nițu a transmis mulțumirile pentru 
rugăciunile adus înaintea Domnului 
p e n t r u î n s ăn ă t o ș i r e a e i : „ C u 
recunoștință vreau să mulțumesc 
întregii biserici pentru rugăciunile, 
telefoanele, cardurile și vizitele făcute în 
timpul în care am fost bolnavă. 
Domnul Isus să vă răsplătească cu 
belșug de bucurii, sănătate și viață 
veșnică.“ ◊◊ Fratele Dan Bulboacă a 
lansat un apel pentru colectarea de 
fonduri suplimentare necesare la 
lucrările de remodelare cum sunt: 
izolarea exterioară a fundației, un covor 
nou, o bucătărie nouă, acoperiș, etc.



	  	  	  	  	  	  	  „Voi	  însă	  
sunteți	  o	  seminție	  
aleasă,	  o	  preoție	  
împărătească,	  un	  
neam	  sfânt,	  un	  

popor	  pe	  care	  Dumnezeu	  Și	  l-‐a	  câștigat	  
ca	  să	  fie	  al	  Lui…“	  (I	  Petru	  2:9)
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Programul de seară
Cântare Comună, „Domnul îmi este adăpost“
Rugăciune 
Cântare Comună, „Ce fericire, am pe Isus“ 

Poezie: Anca Răscol 
Cântare: Familia Răscol

Fanfara – „Ce Minunat e să fi dintr-o Familie…“ 
Trio: Mea, Cristina, Laura

„Eu De Tine Am Nevoie“ 
Cântare: Becky & Friends

 „You Are My Hiding Place“
Cântare Comună, „La luptă frați pentru Hristos“

Cor Mixt
Anunțuri și Colecta 
Cântare Comună, „Harul ce curge din Golgota“ 
Predică 
Fanfara – „Fiul Pierdut“ 
Actul Botezului 
Fanfara – „Aș Vrea Să Zbor“ 
Rugăciune cu punerea mâinilor
Încheiere și Benedicție 

(Cântările Comune – Andre Ordeanu) 

Veți primi o putere
Charles Finney, evanghelistul de 

renume în secolul XIX, a descris 
experiența prezenței Domnului Isus la 
convertirea sa, astfel: „Am închis ușa 
biroului meu, și deodată parcă în 
cameră cu mine L-am întâlnit pe 
Domnul Isus Hristos. Mi s-a părut că-
L văd tot așa de clar cum aș vedea pe 
oricare om. Nu mi-a spus nimic, ci 
doar mă privea, dar priivirea Lui era 
atât de pătrunzătoare că m-a făcut să 
cad în genunchi. M-am prăvălit în 
plâns la picioarele Lui și am început 
să-i spun pocăința mea cu cuvinte 
aprinse și respirație întreruptă. Mi s-a 
părut că i-am scîldat picioarele în 
lacrimile mele, și cred că am stat așa 
mult timp. Plângeam de bucurie și plin 
de o dragoste care parcă se revărsa 
asupra mea în valuri.“ În experiența 
aceasta Finney a simțit puterea de foc 
a Prezenței lui Hristos în el, și cu 
puterea aceasta a pornit în misiune.

Într-o adunare din Apus, un 
misionar care fusese în România le 
p ove s t e a c e l o r l a l ț i g r e u tă ț i l e 
întâmpinate de credincioși prin anii 
’80 în țara noastră. Bisericile trebuiau 
să capete de la autorități autorizație 
pentru botez. Comuniștii cereau lista 
cu cei care urmau să se boteze, și dacă 
erau unii dinafara familiilor de 
baptiști, aceștia nu erau acceptați. 
Misiunea de convertire a celor 
necredincioși era numită prozelitism, 
care era un lucru interzis. Auzind toate 
acestea, un ascultător a întrebat: „Și 
atunci ce făceau creștinii?“ Misionarul 
a răspuns: „Plecau undeva în ascuns 
noaptea lângă un râu, sau lângă un 
lac…, un creștin și un candidat de 
botez. Și când veneau înapoi, veneau 
doi creștini…“

„Cântați Domnului o cântare nouă, 
căci El a făcut minuni. Dreapta și 
Brațul Lui cel sfânt I-au venit în 

ajutor!“
(Psalmul 98:1)


