
 

  

 Dacă ai citit acest buletin şi te-ai simţit zidit sufleteşte, 
ia-l şi dă-l unui prieten care are nevoie de Dumnezeu.         
Nu-l arunca sau  nu-l lăsa uitat pe vreun raft din camera ta! 

 

 În cazul în care ai “pierdut” un număr al buletinului şi doreşti să îl citeşti, intră 
pe www.poartacerului.ro, la secţiunea Resurse. 
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     ATENŢIE 

 ... cei care azi, vor încheia legământ cu Domnul în apa botezului. Fie 
ca ei să conștientizeze importanța acestei decizii, să trăiască din plin bucuria 
mântuirii și să poată, prin acest nou început, să-L mărturisească tuturor. 
 

 ... prezența reală a Duhului Sfânt în viețile noastre. Haideți să-L 
lăsăm pe Mângâietor să-Și facă lucrarea în noi, și astfel, roadele Acestuia să 
ne caracterizeze tot mai mult. 
 

 „Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, 
ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viaţa ta şi 

lungimea zilelor tale.” (Deuteronomul 30:19b-20a) 

Să ne rugăm pentru... 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:    9-12 Serviciu divin 

    18-20 Serviciu divin 

LUNI:              19-21 Seară de tineret  

MARŢI:   18-20 Rugăciune 

MIERCURI:   19-21 Seara studenților 

JOI:          18-20 Serviciu divin 

VINERI:   18-20 Seara liceenilor 

Vă stau la dispoziţie pentru nevoile 
dumneavoastră spirituale: 

 
Pastor Nelu Filip:                     tel. 0745-306431 

Pastor asist. Eusebiu Stănilă:  tel. 0722-800691 

Prezbiter Sandu Guler:            tel. 0722-510842 

Prezbiter Romică Florescu:     tel. 0761-142533 

Prezbiter Alex Păduraru:        tel. 0768-811488 

Diacon Raul Damean:             tel. 0734-539044 

 

Colectivul de redacţie:   
 
 

Teo Laze 

Dana Popa  

Andreea Fiţ  

 Ildikó Trică 

   Ramona Codrea 

Andrada Popa 

Lili Gherasim 

Dani Ardelean 
  

Pentru materiale, sugestii şi 
propuneri, aşteptăm să ne scrieţi la 

adresa de e-mail: 
 

 buletin.duminical@yahoo.com  

„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o 

făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată 

că toate lucrurile s-au făcut noi.” 

2 Corinteni 5:17 
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Cincizecimea - actul de naștere al Bisericii 
Botezul - actul de naștere al creștinului 

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” (Matei 28:19) 

 R eferitor la sărbătoarea de astăzi, trebuie să ne amintim că Cincizecimea exista și în 
Vechiul Testament și avea legătură cu încheierea secerișului, ea fiind o sărbătoare de 

mulțumire pentru strângerea recoltei, de unde purta și denumirea de „sărbătoarea secerișului”. 
Data acesteia era calculată numărând șapte săptămâni de la începutul secerișului, care începea 
după Paște: „Să numeri șapte săptămâni; de când vei începe seceratul grâului, să începi să 
numeri șapte săptămâni. Apoi să prăznuiești Sărbătoarea Săptămânilor și să aduci daruri de 
bunăvoie, după binecuvântarea pe care ți-o va da Domnul, Dumnezeul tău.” (Deuteronomul 
16:9-10). 
 Nu este o coincidență că Duhul Sfânt se manifestă în chip văzut între ucenici, la 50 de zile 
de la învierea Domnului. Pentru că Acesta a fost un Dar de bunăvoie din partea lui Dumnezeu, 
prin care putem să ajungem la El.    
  Cincizecimea din Legea veche a fost o prefigurare a Cincizecimii creștine, care, prin 
coborârea Duhului Sfânt, confirmă primirea Legii noi, scrisă nu pe table de piatră, ca pe 
Sinai, ci pe tablele inimilor noastre, după cum scrie Pavel celor din Corint: „Voi sunteți 
arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu 
Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de 
carne.” (2 Corinteni 3:3). 
 Vedem cum Dumnezeu, într-un mod clar, fără jumătăți de măsură și fără ambiguități, dar 
cu o eleganță și o diplomație desăvârșite, îi îndeamnă și îi ajută pe evrei să facă trecerea de la 
Legea veche la Legea cea nouă, fără să denigreze ceea ce fusese scris mai înainte, ci să 
completeze, chiar să actualizeze, dacă ne este permis un astfel de termen (Matei 5:17). 

             (continuare în pag. 3) 
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Importanța botezului în apă 
Urăm  

“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu Domnul 
celor care  îşi serbează                        

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

Duminică, 27 mai 
Athenais Jita 
David Mezei 

Marinela Chiu  
Luni, 28 mai 

Cristian Matias 
Estera Surugiu 
Florin Câmpan 

Ilina Bortoş  
Marţi, 29 mai 

Cristian Strungaru 
Iosif Cioagă 

Larisa Pantea  
Miercuri, 30 mai 

Adrian Şandor  
Joi, 31 mai  
Dan Marcu 
David Dejeu 
Mioara Oprea 

Simona Candreanu 
Vineri, 1 iunie 

Denis Groza 
Elisaveta Ghiriş 

Rebeca Sabou  
Sâmbătă, 2 iunie 

Marcus Gabor  

"Vegheaţi, dar, cu             
luare-aminte asupra 
sufletelor voastre,             

ca să iubiţi pe            
Domnul, Dumnezeul 

vostru." (Iosua 23:11) 

    Botezul face parte din voia lui Dumnezeu și             
trebuie împlinit. 
- „Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să 
fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească.  „Eu”, zicea 
el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” 
Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se 
cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci, Ioan L-a 
lăsat.” (Matei 3:13-15). 
 

    Botezul este precedat sau urmat de prezența 

Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în noi.  
 - „Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, 
veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.” (Faptele Apostolilor 1:5)  
- „Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia, care au 
primit Duhul Sfânt ca şi noi?” (Faptele Apostolilor 10:47) 
- „De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi, în 
clipa aceea, cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui 
Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind 
peste El.” (Matei 3:16) 

 

    Botezul definește un început.  
 - Botezul Domnului Isus definește începutul lucrării 
importante a Domnului Isus pe pământ în timpul cât a fost 
El în trup. „Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoţit în 
toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi, cu 
începere de la botezul lui Ioan până în ziua când S-a înălţat 
El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoţească drept 
martor al învierii Lui.” (Faptele Apostolilor 1:21-22) 
 

    Botezul e o decizie liberă, conștientă și 
personală, în urma înțelegerii Cuvântului și a voii 
lui Dumnezeu. 
 - „Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia 
Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus 
Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi, cât şi femei.” (Faptele 
Apostolilor 8:12) 
 - „Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi în 

ziua aceea, la 
numărul ucenicilor 
s - a u  a d ă u g a t 
aproape trei mii de 
suflete.” (Faptele 
Apostolilor 2:41)  
 
 Iosif Marin Mureșan  
 

 www.resursecrestine.ro 
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(continuare din prima pagină) 
 

 Sărbătorim astăzi, deci, ziua de naștere a 
Bisericii lui Hristos, zi în care Dumnezeu Tatăl 
a trimis Duhul Său cel Sfânt, Mângâietorul, ca 
o garanție a împlinirii tuturor promisiunilor pe 
care Fiul Său, din dragoste, ni le-a făcut nouă, 
oamenilor!  
 În Ioan 14:26 scrie: „Dar Mângâietorul, 
adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl 
în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și 
vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”. 
Așa cum ne învață aici Domnul Hristos, Duhul 
Sfânt este Cel care ne va călăuzi în creșterea 
noastră spirituală și ne „va învăța toate 
lucrurile”, adică ne va ajuta să înțelegem și să 
trăim într-un mod autentic realitățile vieții în 
Domnul. Aceasta, pentru că Duhul Sfânt a 
coborât din Cer ca să locuiască în Biserică și în 
cei care cred în Cel ce L-a trimis! Astfel, 
coborârea Duhului Sfânt sau Cincizecimea este 
actul de trecere a lucrării mântuitoare a lui 
Hristos din umanitatea Sa în oameni.   
 La Cincizecime, Duhul Sfânt coboară 
în chipul limbilor ca de foc peste apostoli.  
Limbile acestea ne aduc aminte de un episod 
din Vechiul Testament, când oamenii  erau 
gata să facă un lucru grav, la Turnul Babel, dar 
Dumnezeu le-a amestecat limbile, ceea ce a 
dus la pierderea înțelegerii dintre ei, creând 
confuzie și până la urmă, separare, despărțire. 
Babelul de atunci, dar și Babelul nostru 
cotidian înseamnă, pe lângă pierderea 
limbajului uman, și îndepărtarea noastră de 
Dumnezeu.   
 În Noul Testament, Dumnezeu intervine 
din nou și de data aceasta, limbile ca de foc au 
rolul să restabilească înțelegerea între oameni, 
prin oferirea unui limbaj comun, pe care să-l 
înțeleagă și să-l trăiască toți, în Biserică, prin 
Duhul Sfânt, alcătuind familia lui Dumnezeu, 
devenind membri ai Trupului lui Hristos.   
 Coborârea Duhului Sfânt a restabilit 
din nou umanitatea, aducând înțelegerea și 
unitatea celor ce-l cunosc pe El. Din 
momentul Cincizecimii, singurul limbaj comun 
pe care oamenii sunt în măsură să-l învețe este 
al Bisericii, deoarece creștinii trebuie să fie 
reuniți în Duhul Sfânt.  
 Cincizecimea a adus unitatea voinței 
noastre. Chiar dacă sunt străini unul de altul, 
totuși oamenii sunt uniți de-o singură dorință, 
aceea de a da slavă lui Dumnezeu, care, de 
altfel, ar trebui să fie dorința întregii creații.  
 Duhul Sfânt este o condiție sine-qua-

non în viața creștinului, care, altfel, cu toate 

eforturile sale proprii, nu ar putea progresa în 
încercarea apropierii lui de Dumnezeu. De 
aceea, conștienți de acest lucru, să cerem cu 
stăruință Duhul Sfânt în viețile noastre, dând 
astfel posibilitatea Domnului Isus să 
mijlocească la Tatăl pentru noi!  
 Câțiva dintre noi vor avea de azi 
înainte, un motiv în plus de bucurie, pentru 
că vor sărbători în ziua Cincizecimii și ziua 
lor de naștere ca și creștini. Actul botezului 
este o confirmare că mesajul Evangheliei a 
ajuns la inima creștinului, că a fost acceptat și 
care trezește și dorința de a exprima public 
acest crez. Asta face ca fiecare persoană din 
biserică să nu fie pasivă, ci să devină un 
membru activ, care Îl mărturisește cu curaj pe 
Hristos în mijlocul oamenilor care nu-L 
cunosc.  
 În cadrul ambelor evenimente, remarcăm 
prezența elementelor cu efect curățitor, 
purificator: focul la Cincizecime și apa în 
actul botezului. Este nevoie, atunci când 
primim Duhul Sfânt, de un foc interior, de o 
cercetare înlăuntrul nostru, care să ne 
curățească de tot ceea ce nu este pe placul lui 
Dumnezeu. De asemenea, în apa botezului, 
spălăm sau îngropăm omul cel vechi, păcătos, 
născându-ne din nou, prin harul lui 
Dumnezeu.  
  Cincizecimea, la fel ca botezul, de 
altfel, sunt doar începutul unei existențe, 
dar care nu reprezintă totul! Este doar 
primul pas pe greul drum, dar totodată, 
plin de bucurii, spre țelul final – mântuirea 
și părtășia veșnică în Domnul!  
 Dumnezeu să ne ajute să înțelegem 

aceste adevăruri din viețile noastre și să ne 

însoțească prin Duhul Sfânt, pe calea care 

duce în Cer!  Mădălin Surugiu 


