16 August 2015

Noi propovăduim pe Hristos
„Iudeii într-adevăr, cer minuni: și grecii caută înțelepciune: dar noi propovăduim pe
Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o
nebunie.“ (I Corinteni 1:22-23)
Apostolul Pavel a predicat pe Hristos în Ierusalim, și tot pe Hristos L-a
predicat la Atena. Ierusalimul și Atena, două orașe la extremele lumii antice!
Ierusalimul era cetatea religiei, a Legii și a jertfelor; Atena era cetatea culturii și
filosofiei, cetatea artei și științei. Gândirea care s-a format din aceste două
izvoare era ca unii să caute „mofethuri“ (ebr.) și alții „sophia“ (gr.); unii să nu
dorească altceva decât semne, minuni, extravaganțe vizibile; iar alții să caute
idei, teorii și sisteme de intuiție care să uimească gândirea. Iar apostolul Pavel
spune: „Noi propovăduim pe Hristos!“ Nu o minune, ci pe Hristos, minunea
minunilor! Nu o înțelepciune filosofică, ci pe Hristos, Cel în care sunt ascunse
toate comorile înțelepciunii! Indiferent ce crede lumea despre Evanghelia care
are ca centru pe Hristos răstignit pe cruce, dacă pentru unii ea este un motiv de
scandal și repulsie, dacă pentru alții este cea mai mare nebunie, apostolul afirmă
hotărât, „Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit!“
În această propovăduire este misiunea, puterea și biruința Bisericii, fiindcă
în privința minunilor, semnul cel mai mare și concludent a fost învierea
Domnului Isus din morți; iar în privința înțelepciunii, Evanghelia este
„înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise
Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci“ (I Cor. 2:7). Toată slava o are
Domnul Isus Hristos care S-a dat la moarte pe Sine Însuși pentru noi. Fără El,
noi n-am fi avut mântuirea. Să-L mărturisim cu îndrăzneală!

E ușor să fi păstor ???
Cineva spunea că slujba
De Păstor este ușoară;
Iată niște observații,
Ca și rufele pe sfoară:

Dacă pleacă-ntr-o vacanță,
Prietenii lui nu se lasă:
„Ce s-a dus așa departe,
Nu putea să stea acasă?“

Dacă e păstorul tânăr,
„N-are deloc experiență!“
Și în funcția de frunte
Se pretinde competență!

Dacă predică doctrina:
„Parc-am fost la conferință…“
Dacă face vreo mustrare:
„N-are buna cuviință!“

Dacă e trecut prin viață,
Și-a ajuns cărunt, sărmanul:
„Să-și ia mapa și bastonul,
Biblia și geamantanul…“

Dacă are ilustrații:
„Predica e-nsiropată…“
Dacă are numai texte:
„Ce ne dă doar apă plată?“

Dacă are prunci o droaie,
„E familia prea mare!“
Dacă n-are decât unu,
„Nu e pildă-n adunare?“

Dac-a predicat o oră:
„Parc-am suferit o lună…“
Dac-a fost cinșpe’ minute,
„Păi, n-avea ce să mai spună…“

Dacă-n cor cântă nevasta:
„Sigur, vrea să se arate!“
Dacă nu e cântăreață:
„Asta, frate, nu se poate!“

Dacă lovește păcatul,
Toți se-ncruntă cu mânie;
Dacă nu ridică tonul,
E doar ceai de păpădie.

Dacă stă și studiază:
Toți întreabă, „Unde-i nașul?“
Dacă-și cercetează membrii:
„Sigur, umblă tot orașul…“

Dacă are salar mare,
Gura lumii crezi că tace?
Dacă-s bani de Doamne-ajută:
„Păi mai mult și-așa nu face…“

Dacă predică din schiță:
„Predica nu-i inspirată!“
Dacă n-are foaie-n față,
Strigă toți: „Improvizată!“

Și dac-are cutezanța
Să spună de dărnicie, —
S-o ia la picior în Franța,
Sau să fugă în pustie.

Pe la cei săraci când merge:
„Caută popularitate!“
Când vorbește și cu alții:
„Uite-l cum dă iar din coate…“

Uite-așa, mereu se zice
Că-i o funcție ușoară,
Dar atunci pun o-ntrebare:
De ce-i grea din calea-afară? (vp)

Comunic]ri
În duminica trecută ne-am bucurat să vedem însănătoșire la sora Mariana
Ilisie, la fratele Mircea Răduț, și să dăm slavă Domnului la mărturiile făcute de
frații George Ardelean și Victor Moșman. „Ferice de cei ce-și pun tăria in Tine,
în a căror inimă locuiește încrederea.“ (Psalmul 84:5). „Ferice de omul, care își
pune încrederea în Domnul, și care nu se îndreaptă spre cei trufași și
mincinoși!“ (Psalmul 40:4).
Tot în Psalmul 40, psalmistul David mărturisește: „Nu țin în inima mea
îndurarea Ta, ci vestesc adevărul tău și mântuirea Ta, și nu ascund bunătatea și
credincioșia Ta în adunarea cea mare“ (Ps. 40:10). În adunare dăm slavă
Domnului, în adunare vestim mântuirea Lui, în adunare vorbim despre
credincioșia Domnului. Printre musafirii care au fost cu noi la închinare în
duminica trecută, ne-am bucurat să salutăm în mijlocul nostru pe: fratele și sora
Pavel și Violeta Dumitru, din Cleveland; sora Rodica Bucur, din Hollywood, FL.,
venită la fiu, Gabriel Georgescu și soția Suzy, care de asemenea ne-au vizitat.
Sora Rodica și fr. Gabi au primit botezul în anul 1971, primul nostru botez după
formarea bisericii.
Fratele și sora Pamfil și Ileana Răduț au plecat în concediu într-o excursie
prin mai multe țări, Spania, Portugalia și Maroc, împreună cu familia G.
Câmpeanu, păstor la Sibiu.
În România funcţionează șapte licee cu profil teologic baptist sub egida
Uniunii, cu un total de 128 de clase și 3.195 elevi; patru şcoli primare și
gimnaziale (38 de clase și 675 elevi), și 13 grădiniţe (29 de grupe și 479
preşcolari), cu un total general de 4.349 preşcolari şi elevi. Rezultatele la
examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015, au dovedit din nou că şcolile
baptiste au o mare valoare astăzi în învăţământul românesc, și aceasta datorită
practicării învăţăturii Sfintelor Scripturi. Liceele baptiste cu cea mai bună
promovare au fost anul acesta: Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici“, Arad;
Liceul Teologic Baptist „Logos“, București; și Liceul Teologic Baptist
„Emanuel“, Cluj-Napoca.
Anul acesta s-au împlinit 131 de ani de la
înfințarea Bisericii Baptiste Germane din
Timișoara, la adresa Blvd. Iuliu Maniu nr. 28,
(înființată în anul 1884). Această casă de
închinăciune este cel mai vechi locaș de cult al
nostru în vestul României. Astăzi, nu mai există
niciun etnic german care să frecventeze biserica,
iar ultimul pastor german, Friedrich Teutsch, în
vârstă de 92 de ani, trăieşte în Germania. Biserica
Baptistă Germană a avut în anii de vârf circa 120
de membri, și a trecut prin vremuri de creștere și
de scădere, ca toate bisericile etnice din țări
străine. Deși frați germani vorbeau bine
românește, totuși au dorit să aibe închinăciunea
în limba maternă, și cândva erau în această
adunare frați germani, români și maghiari
împreună. După plecarea multora în Germania,
membralitatea a rămas numai românească, și azi biserica are 50 de membri,
conduși de pastorul Marius Cimpoae. Un amănunt: În baptistierul acestei
biserici predicatorul Atanasie Pascu a botezat pe fratele Alexa Popovici,
împreună cu alte 31 de suflete, la 15 august 1926.

Programul serviciului de
seară
Cântări Comune
Rugăciune de Învocare
Cuvânt de Bun Venit
Fanfara
Poezie – Sr. Lucia Moșman
Solo – Sr. Viorica Zaica
Cântare Comună
Solo – Sr. Laura Brad
Fanfara
Anunțuri și Colecta
Cântare Comună:
Citirea Textului și Rugăciune
Predică
Încheiere și Benedicție
(cântările comune,
conduse de fr. Dan Bulboaca)

Ravi Zacharias la
Parlamentul României
Fratele Ionel Zaharie, de la Campus
C r u s a d e - Ro m â n i a , n e s c r i e :
„Dumnezeu are milă de Romania! Nu
demult am avut privilegiul ca împreună
cu soția, Sorina, să participăm la două
evenimente de seamă din Parlamentul
României. Unul a fost Micul dejun cu

!
!!!„Ferice!de!
cei!cu!inima!
curată,!căci!
ei!vor!vedea!pe!Dumnezeu!“!
(Matei!5:8)

rugăciune cu participare Balcanică în
Parlamentul țării (foto, jos); și al doilea,
prezența apologetului creștin Ravi
Zacharias (foto, sus) în acelaș forum
p a rl a m e t a r. E v a n g h e l i a a f o s t
proclamată cu îndrăzneală de Ravi
Zacharias și de alți deputați creștini din
SUA. Peste 300 de lideri au fost
prezenți la ambele evenimente.
Credem că România are un loc special
în inima lui Dumnezeu. Rugați-vă ca
Domnul să aducă roadă și la acest
nivel.“
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