
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 MAI 2017 – Ziua Mondială de Evanghelizare 
      Creștinii din întreaga lume se pregătesc pentru cel  mai mare eveniment 

evanghelistic al anului: “Ziua Mondială de Evanghelizare”. Viziunea  Zilei  

Mondiale  de Evanghelizare este aceea ca fiecare credincios să vestească 

Evanghelia în ultima  sâmbătă  din  luna  mai, în  fiecare an.  Milioane de 

credincioși din întreaga lume vestesc Evanghelia în acea zi. 

       Obiectivul este ca fiecare credincios să ajungă la cel puțin o persoană cu 

Evanghelia în acea zi. Când a fost întrebat cine ar succesorul său, Billy 

Graham, a declarat unei adunări mari: ”Voi toți”. Putem să ajungem la lumea 

noastră doar dacă fiecare credincios ia măsuri. Imaginați-vă o zi în care 

fiecare credincios este activ și transmite Evanghelia. Ce impact ar face într-o 

lume pierdută! Ziua Mondială de Evanghelizare provoacă toți credincioșii să 

vestească Evanghelia. Există o singură persoană importantă pe care dorim să 

o mobilizăm: Tu! Multe biserici și organizații misionare lucrează împreună 

pentru a ajunge la oamenii din lumea noastră, dar în această zi specială  

                                accentul nu este pe nici o biserică sau misiune – este pe  

                                Evanghelia lui Isus Cristos! 

                                     Întregul trup al lui Hristos în acțiune este răspunsul  

                                principal pentru o  lume pierdută!  
                                     Fii parte din acest eveniment mondial! 

                                                  Samy Tuțac & Echipa de organizare din România 

                                                                            Sursa: www.stiricrestine.ro 

 

LA MULȚI ANI 

BINECUVÂNTAȚI! 
 

Le dorim celor născuți în luna MAI 
 

ȚUȚ VICTOR VIOREL – 01 

LIGHEZAN PETRU – 05 

MOCAN ELIZA – 13 

SIMON ELENA – 21 

PANAINTE GHEORGHE – 22 

VIDU ADRIAN – 24 

SENTICI EMANUELA – 26 
 

”Încredeți-vă în Domnul pe vecie, 

căci Domnul Dumnezeu 

este Stânca veacurilor!” 

Isaia 26:4 

 

SERVICIILE 
BISERICII BAPTISTE DIN 

GIROC 
 

DUMINICA 9.00 – 12.00 
                       17.00 – 19.00 
           JOI    19.00 – 20.30 

 

Adresa  
Str. Trandafirilor nr. 63  

              www.bcbgiroc.ro  
 

                       **** 
     PASTORI    ȚUȚ  VIOREL 
                         ȚUȚ  DANIEL 

                 Așteptăm din partea 

dumneavoastră sugestii, articole, 

poezii pe care să le publicăm în 

Buletinul Duminical. 

”Dumnezeul  răbdării şi al mângâierii să 

vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii 

faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus, 

pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o  

gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl 

Domnului nostru Isus Hristos.”                                                                      

ROMANI 15:5,6 
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                             PSALMUL 1 
 

Ferice de omul care nu se duce niciodat' 

La cei răi din lumea asta,  

Ca să stea cu ei la sfat! 

 

Nu se-oprește ca să vadă  

Ce mai fac cei păcătoși, 

Și din calea lor se-abate, 

Chiar de sunt ei prietenoși! 

 

Nu se-așează pe-a lor scaun  

Și nu gustă gluma lor, 

Ci se-ncrede doar în Domnul și îi e ascultător! 

 

Viața lui este frumoasă  

Ca a unui pom sădit 

La o margine de apă, cu frunziș neveștejit! 

 

Rodul lui și-l dă la vreme, 

 Căci el e călăuzit 

De acel ce-i Sfânt în toate, și de rău El l-a ferit! 

 

Cei răi însă sunt ca pleava 

Spulberată de-orice vânt 

Capul nu și-l mai ridică, când la judecată sunt! 

 

Domnul însă îi cunoaște 

Pe acei de pe pământ, 

Care stau în ascultare 

De Cuvântul Lui cel Sfânt! 

                                  

                                                              Petru Marușca 

            

http://www.bcbgiroc.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 MAI IOSUA 17 – 19  21 MAI ROMANI 4 – 7  

08 MAI IOSUA 20 – 21  22 MAI ROMANI 8 – 10  

09 MAI IOSUA 22 – 24  23 MAI ROMANI 11 – 13  

10 MAI JUDECĂTORI 1 – 2 24 MAI ROMANI 14 – 16  
11 MAI JUDECĂTORI 3 – 5  25 MAI 1 SAMUEL 1 – 3  

12 MAI JUDECĂTORI 6 – 7  26 MAI 1 SAMUEL 4 – 7  

13 MAI JUDECĂTORI 8 – 9  27 MAI 1 SAMUEL 8 – 11  

14 MAI JUDECĂTORI 10 – 11 28 MAI 1 SAMUEL 12 – 14  

15 MAI JUDECĂTORI 12 – 14  29 MAI 1 SAMUEL 15 – 16  

16 MAI JUDECĂTORI 15 – 17  30 MAI 1 SAMUEL 17 – 18  
17 MAI JUDECĂTORI 18 - 19 31 MAI 1 SAMUEL 19 – 21   

18 MAI JUDECĂTORI 20 – 21  01 IUNIE 1 SAMUEL 22 – 24     

19 MAI RUT 1 – 4  02 IUNIE 1 SAMUEL 25 – 27  

20 MAI ROMANI 1 – 3  03 IUNIE 1 SAMUEL 28 – 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

          
         Fiecare persoană are experiența tristă, descurajantă  a 

vorbirii degeaba, în zadar, fără niciun folos. Când vorbești și 
ai cele mai bune intenții față de o persoană și nu ești luat în 
seamă, ai amărăciunea că ai vorbit degeaba. Părinții vorbesc 

înspre binele copiilor, învățătorul spre binele elevilor, 

medicul spre binele bolnavilor, slujitorul spre binele  
ascultătorilor și când nu sunt ascultați  au sentimentul că 

au vorbit  degeaba. Constatarea  peste ani că n-au vorbit în 
zadar este exprimată în regretele tardive: “dacă ascultam nu  
aș fi ajuns în situația asta”. 

                                                       Întrebarea lui Iacov este  
                                        adresată   tuturor,   dar   în  mod  
                                        special credincioșilor care sunt și  
                                        ei ispitiți în a nu lua în considera- 

                                        re  Cuvântul  lui  Dumnezeu  prin  
                                        Scripturi. Dumnezeu ne vorbește 

pentru că ne vrea  pentru El. Duhul, pe care L-a pus 

Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru 
Sine.                                                              
         Intonăm cântarea ”Eu al Domnului sunt!” și credem 
acest adevăr, dar suntem ai Lui așa cum ne dorește Duhul 
Sfânt care locuiește în noi?  Scriptura nu vorbește nimănui 

degeaba, indiferent de atitudinea față de Cuvânt. Supunerea 
față de Dumnezeu înmulțește harul , înalță credinciosul și-l 

face biruitor împotriva diavolului. Neascultarea, sfidarea, 

ignorarea Cuvântului Domnului este exprimarea mândriei, 
a vanității, a eului, a nesupunerii noastre. Consecințele vor 

fi dureroase și veșnice, regretele și pocăința  vor fii tardive.                                                                                                 
Scriptura nu vorbește niciodată degeaba, ea vorbește spre 
salvare sau osândă. Atitudinea  față de Cuvânt exprimă 

cum îți vorbește ție! 

                                                                 Pastor Viorel ȚUȚ 

Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? 

Sau vi se pare că Scriptura grăieşte în deşert? 
(Iacov 4:5) 

SĂ CITIM BIBLIA ÎNTR-UN AN DE ZILE 

Cartea nedeschisă 
Tinerii au împachetat tot echipamentul şi au verificat încă o dată 

lista cu lucrurile de care aveau nevoie în excursia lor. Totul a fost 
gata şi ei şi-au stabilit traseul pentru lunga lor călătorie în munți. 

Curând după plecarea lor, o puternică furtună s-a dezlănţuit. 

Drumul a devenit foarte alunecos şi, înainte ca Bob să-şi fi dat 

seama, a alunecat şi s-a rostogolit pe coasta muntelui. Îşi rupsese 

una sau mai multe coaste. După ce s-a convins 

că ştia drumul,  Bob  s-a  îndreptat înapoi  spre  

casă. Ceea ce n-a ştiut el a fost faptul că poteca 
de pe  munte  fusese  distrusă  de  furtună.  Cu  

încredere că s-a îndreptat pe direcţia corectă, s-a 

grăbit să meargă înainte, dar cu o mare durere. Mai târziu, trupul 

lui Bob a fost găsit departe de potecă. El îşi epuizase toată energia 

şi, frânt de oboseală, a rătăcit fără ţintă prin pădure. În rucsacul 
lui a fost găsită o carte, ghidul turistic, în care se explica ce să faci 

ca să supravieţuieşti când te rătăceşti în pădure. Din nefericire, 

cartea aceea n-a fost niciodată deschisă! Mulţi oameni, în această 

lume, sunt ca Bob – ei au Cartea ghidului divin, care explică cum 

să fii salvat, dar niciodată n-o deschid! Unii, pur şi simplu, nu 

cred că sunt pierduţi în păcatele lor. Alţii sunt foarte ocupaţi. În 
fiecare caz, Biblia, care ne arată felul în care putem să  

primim iertarea păcatelor, nu este deschisă! Pentru ce n-o deschizi 

acum, ca să vezi ce vrea să-ţi spună Dumnezeu? Adu-ţi aminte că 

tu eşti răspunzător înaintea lui Dumnezeu nu numai pentru ceea 

ce cunoşti, dar şi pentru ce ai fi putut să cunoşti. 
 
 
                                (sursa: www.clickbible.org) 


