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Cine suntem?
O voce baptistă în România (Fundația Mantachie) reprezintă lucrarea de
tipărire  și  distribuire  de  literatură  gratuită  a  Adunării  baptiste  Harul
Suveran din Bocșa alături de alte adunări surori, de aceeași credință și
practică. Adunările noastre descind din prima adunare pe care Domnul
Isus Cristos a zidit-o în timpul lucrării Sale pământești. Înaintașii noștri
au  existat  în  toate  veacurile  printre  montaniști,  novațieni,  donatiști,
paulicieni  sau  waldenzi,  fiind  cunoscuți  în  general  sub  numele  de
anabaptiști. Noi insistăm asupra doctrinei și practicii biblice, credem în
independența fiecărei adunări baptiste nou testamentare și în separarea
acesteia față de stat și de orice organizație religioasă omenească (cum ar
fi denominațiile, comunitățile, uniunile de biserici, etc).
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Noutăți
I1. AnaBaptiştii. - De ce baptiştii nu sunt protestanţi de Raul Enyedi 
(ediţie revizuită și extinsă)

Sunt baptiștii protestanți sau neo-protestanți? Așa sunt percepuți ei de celelalte
confesiuni  și  așa  se  și  prezintă  lumii.  Dar  nu  toți  baptiștii  acceptă  această
opinie. De fapt, ideea că baptiștii sunt produsul Reformei este destul de nouă.
De-a lungul istoriei, baptiștii au susținut că ei nu sunt protestanți, pentru că nu
au ieșit din Biserica Catolică. În această carte, Raul Enyedi descrie mișcarea
anabaptistă care, prin origine și doctrine specifice, era fundamental diferită de
protestanți. Autorul începe prin descrierea diferitelor ramuri ale anabaptismului, care era un
nume  general,  aplicat  la  o  mulțime  de  grupări  diferite  tot  așa  cum  este  folosit  astăzi
apelativul „pocăiți”. În partea a doua a cărții sunt descrise cele mai importante doctrine ale
anabaptiștilor, în paralel cu doctrinele echivalente protestante și catolice, care demonstrează
că anabaptiștii nu erau protestanți.
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A3.  Care  este  adunarea  adevărată?  - 11  caracteristici ale  unei
adunări nou testamentare de Curtis Pugh

Domnul Isus și-a întemeiat adunarea în timpul lucrării Sale pământești. Pentru
că El este fondatorul ei, caracteristicile adunării reprezintă reflecția minții Sale
divine. Astăzi, nu tot ce își spune biserică sau adunare Îi aparține Lui. Mulți
oameni au întemeiat adunări și religii, iar ele sunt reflecția propriei lor minți.
Curtis  Pugh  analizează  11  caracteristici  esențiale  ale  adunării  lui  Cristos,
prezentate  de  Noul  Testament,  fără  de  care  nici  o  grupare  nu  poate  fi
considerată adunare autentică a lui Cristos.

A7. Botezul și Cina: taine sau rânduieli? de Mark Fenison
În prima parte a lucrării, intitulată „Udat sau botezat”, Mark Fenison cercetează
botezul biblic. Botezul reprezintă primul act de ascultare al credinței. Este de
asemenea ușa de intrare în adunare. Dar pentru ca botezul să fie valid,  el
trebuie să întrunească unele condiții. Cine este candidatul potrivit? Pot fi copiii
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botezați? Care este modul în care trebuie efectuat botezul, prin stropire sau afundare, o dată
sau de trei ori? Cine este administratorul autorizat de Scripturi să efectueze botezul? Mark
Fenison răspunde tocmai la aceste întrebări. În a doua parte a lucrării, autorul cercetează
condițiile pe care trebuie să le împlinească cei ce participă la Cină. Cina nu este a noastră, ci
a Domnului. Prin urmare, ea trebuie să fie respectată după instrucțiunile Sale. În această
parte veți găsi răspunsuri la întrebări precum: Ce înseamnă a lua Cina „în chip vrednic”? Ce
înseamnă „a deosebi trupul Domnului”? Pe cine invită Domnul la Cină?

H2.2. Doctrina biblică a alegerii de Charles D. Cole 
(ediție revizuită și extinsă)

Doctrina  alegerii  afirmă  că  Dumnezeu,  înainte  de  crearea  lumii,  a  hotărât
mântuirea unui mare număr de oameni, nu datorită meritelor lor, nu pentru că
ar fi prevăzut că ei urmau să creadă, ci datorită harului Său. Cartea prezintă
afirmațiile  Scripturii  despre  alegere  și  predestinare,  cât  și  răspunsuri  la
întrebări, nelămuriri și obiecții apărute pe parcursul studierii acestei învățături.
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D8. Sola Scriptura? de Raul Enyedi
Acest studiu reprezintă o serie de cinci mesaje despre autoritatea Scripturii și
rolul ei în viața credinciosului: 1.    Este Biblia o carte relevantă pentru sec. XXI?
2. Inspirația și autoritatea Scripturii; 3. Care Scripturi sunt inspirate? (cum s-a
ajuns să se creadă că cele  66 de cărți  din  Biblia  noastră  sunt  Cuvântul  lui
Dumnezeu? Cine a hotărât care scrieri sunt inspirate și care nu?) 4. Scriptura și
tradiția (care dintre acestea are ultimul cuvânt de spus în lucrurile ce țin de
învățătura și practica creștină?); 5. Ce facem când Scriptura tace? (cum putem discerne voia
lui  Dumnezeu  atunci  când  nu  avem  nimic  scris  în  Biblie  despre  situația  cu  care  ne
confruntăm?)

Reformatorii și copiii lor vitregi de Leonard Verduin - ebook
Pe lângă faptul că este o lucrare de referință despre istoria anabaptiștilor, cartea
este totodată una din cele mai bune lucrări despre tensiunea dintre Biserică și
Stat. De fapt, istoria creștinismului se poate vedea ca o tensiune continuă între
cei care cred în unirea Bisericii cu Statul și cei care cred că societatea ideală
este una compozită, în care nu există nici o Biserică de stat. Această carte face
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parte din lecturile obligatorii ale oricui studiază istoria creștinismului. Este disponibilă gratuit
în format electronic pe site-ul nostru.

Evanghelizare
E1. Calea spre viață veșnică de Raul Enyedi

Un tânăr religios L-a întrebat odată pe Isus „Ce să fac ca să moștenesc viața
veșnică?”  În  întrebarea  sa  se  cuprinde  întreaga  concepție  umană  despre
salvarea  sufletului.  Fiecare  religie  caută  să  ofere  un  răspuns  și  rețeta
mântuitoare. În Scriptură găsim răspunsul la întrebarea tânărului: „Ce este cu
neputință  la  oameni,  este  cu  putință  la  Dumnezeu.”  Această  broșură  se
adresează tuturor celor ce doresc să afle singura cale spre viață veșnică.
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E2. Caut păcătoși! de Curtis Pugh
În  general,  omul  are  o  părere  bună  despre  sine  însuși,  căutând  să  arate
celorlalți  doar laturile pozitive și să își scuze păcatele în fața lui  Dumnezeu.
Cristos însă a venit să caute și să mântuiască pe cei păcătoși. Doar cei ce se
văd păcătoși simt cu adevărat nevoia iertării. Această broșură lansează tuturor
provocarea de a-și analiza propria stare din prisma standardului de dreptate al
lui Dumnezeu.

E3. Cea mai mare pierdere de Milburn Cockrell
Oricine poate pierde în viață lucruri și persoane dragi. Dar care este bunul cel
mai valoros pe care îl  are omul,  mai valoros decât toate averile,  puterea și
faima și care, odată pierdut, nu mai poate fi vreodată recuperat? Isus Cristos a
spus: Ce ar foloși unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul?
Este pierderea sufletului un pericol pentru fiecare om? și care este calea de
scăpare? Această broșură trimite la răspunsurile oferite de Scriptură.
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E4. O întrebare personală și îndrăzneață: A fost numele tău scris în 
cartea vieții înainte de întemeierea lumii? De Forrest Keener

Încă înainte de a crea lumea, Dumnezeu a scris  într-o carte numele tuturor
celor care vor fi mântuiți. Tu poți știi dacă numele tău a fost scris în această
carte!  Indiferent dacă ești  membru într-o biserică sau nu,  dacă nu știi  sigur
răspunsul la întrebare, trebuie să citești această broșură!

E5. Pocăință sau moarte de Rosco Brong
În Scriptură citim că nici un păcat nu va rămâne nepedepsit, și că pedeapsa
dreaptă pentru păcat este moartea. Singura cale de scăpare este  pocăința,
adică  întoarcerea  de  pe  calea  păcatelor  la  Dumnezeu  și  credința  în  Isus
Cristos. Astăzi există multe concepții greșite despre ce înseamnă pocăința, iar
această broșură vine în întâmpinarea tuturor celor care doresc să știe ce învață
Scriptura despre pocăință.
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E6. Murind înșelat de Milburn Cockrell.
Evanghelia este vestea bună a singurului  fel  în care sufletul omului poate fi
salvat de Dumnezeu, dar mulți astăzi vestesc o minciună care face ca oamenii
să își pună încrederea în ceva fals sau parțial adevărat și să meargă pe o cale
care nu duce la  salvarea pe care ei  o  așteaptă.  Mulțimea de confesiuni  și
denominații din sânul creștinismului care, pornind de la aceeași Biblie predică
mesaje diferite, este o dovadă în acest sens. Această broșură se adresează
tuturor celor ce doresc să fie siguri că încrederea lor este în Evanghelia Scripturii și că merg
pe calea plăcută lui Dumnezeu.

Doctrina harului
HG1. Diferența dintre vechea și noua Evanghelie 
de Rolfe Barnard

Apostolul Pavel a avertizat adunările că vor veni oameni care vor învăța „o altă
evanghelie”, adică vor predica o altfel de cale de mântuire decât cea predicată
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de apostoli.  Această  evanghelie  diferită  este  mesajul  mântuirii  prin  fapte.  Rolfe  Barnard
compară  de-a  lungul  acestei  predici  afirmațiile  și  implicațiile  Evangheliei  harului  și  ale
evangheliei  moderne și arată că afirmațiile de genul, „Dumnezeu și-a făcut partea, restul
depinde de tine” sunt contrare Scripturii.

HG2. Oare eșuează Dumnezeu? de Curtis Pugh
„...iadul este un monument înspăimântător al eșecului Dumnezeului Triunic în
mântuirea  mulțimilor  care  sunt  acolo…  păcătoșii  merg  în  iad  deoarece
Dumnezeul Atotputernic nu a putut să îi mântuiască. El a făcut tot ce a putut. El
a  eșuat.”  Așa spunea nu demult  un predicator  faimos,  iar  părerea  sa  este
împărtășită astăzi de mulți.  Cât de departe este această opinie populară de
cuvintele lui Dumnezeu din Isaia, 46:10, „Eu am vestit de la început ce are să
se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ‚Hotărârile Mele vor rămâne în
picioare,  și  Îmi  voi  aduce  la  îndeplinire  toată  voia  Mea.’”  Este  Dumnezeu  suveran  în
mântuirea  oamenilor,  sau  nu? Încearcă  El  să  mântuiască  pe  cineva  și  nu  reușește?  În
această broșură găsiți răspunsurile Scripturii.
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HG3. Poți trece acest test? de Curtis Pugh
Șase  întrebări  simple,  care  cer  răspuns  de  tip  da  sau  nu,  ne  provoacă  să
medităm la starea omului păcătos, nemântuit, înaintea lui Dumnezeu. Poate el
să  primească și  să  înțeleagă  Cuvântul  lui  Dumnezeu? Are  puterea să vină
neajutat la Cristos? Poate alege să se pocăiască și să creadă? Întrebările sunt
urmate de răspunsurile și explicațiile Scripturii.

HG4. Înțelesul cuvintelor „toți” și „lume” în Sfânta Scriptură de
Harold Brunson jr.

Cât de importantă este înțelegerea unor cuvinte cheie ale Scripturii? În planul
mântuirii, înțelesul corect al cuvintelor „toți” și „lume” este fundamental. A murit
Cristos pentru „toți oamenii” fără excepție (toți oamenii care au trăit, trăiesc sau
vor trăi vreodată) sau pentru „toți oamenii” fără distincție (tot felul de oameni)?
Harold  Brunson  Jr.,  după  ce  explică  regulile  de  interpretare  ale  cuvintelor
generale,  ia ca exemplu două versete în care apar cuvintele „toți”  și  „lume”
(Marcu, 1:5  și  Luca, 2:1),  și  le interpretează atât  în sensul  absolut,  cât  și  în cel limitat.
Această broșură oferă uneltele de bază pentru o interpretare corectă a Scripturii.

12



HG5. Predici cu har de Charles H. Spurgeon
Această carte este o compilație a șapte predici celebre ale lui C.H. Spurgeon,
pe care le-am tradus și tipărit individual în zeci de mii de exemplare. Predicile
sunt următoarele: 1. Voința liberă - o sclavă; 2. Alegerea; 3. Domnule, spune-
ne,  pentru  cine  a  murit  Cristos;  4.  Chemarea  eficace;  5.  Perseverența  în
sfințenie; 6. Mântuirea,numai prin har; 7. Lanul în flăcări.

HG6. Mântuirea, numai prin har de Charles H. Spurgeon
„Dacă tu faci un pas către Dumnezeu, El face doi către tine”. Această zicală
populară  reprezintă  concepția  celor  mai  mulți  despre  felul  cum  se  obține
mântuirea. Însă această concepție este nebiblică și prezintă o evanghelie falsă,
deoarece afirmă că mântuirea este parțial meritul lui Dumnezeu și parțial meritul
omului.  În  această  predică,  C.H.  Spurgeon  explică  ce  înseamnă  cuvintele
apostolului  Pavel,  „El  ne-a mântuit  și  ne-a dat  o chemare sfântă,  nu pentru
faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Cristos Isus, înainte
de veșnicii...”
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H1.1. Mitul voinței libere de Walter Chantry
Peste tot  în jurul  nostru  auzim vorbindu-se despre liberul  arbitru sau voința
liberă. Dar față de ce este ea liberă? și care este puterea sa? Acestea sunt
întrebările  la  care  Walter  Chantry  oferă  răspuns,  demontând  mitul  libertății
circumstanțiale, etice și spirituale a voinței, și arătându-i limitele. Voința nu este
niciodată  liberă  în  mod absolut,  ci  este  întotdeauna  condiționată  de  natura
omului.

H1.2. Voința liberă o sclavă de C. H. Spurgeon
„și  voi  nu vreți  să  veniți  la  Mine, ca să aveți  viața”,  le reproșa Isus Cristos
iudeilor necredincioși. Pornind de la aceste cuvinte, Spurgeon demonstrează
faptul  că  voința  noastră,  deși  liberă  față  de  influențe  externe,  este  sclava
propriei noastre naturi. Și cum natura noastră este păcătoasă, înclinată spre rău
și opusă voii Lui Dumnezeu, voința noastră nu Îl va putea niciodată alege pe
Dumnezeu decât dacă Dumnezeu ne schimbă mai întâi natura.
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H2.1. Două feluri de vase de Milburn Cockrell
„Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași frământătură de lut să facă un
vas pentru o întrebuințare de cinste,  și  un alt  vas pentru o întrebuințare de
ocară?” Cuvintele apostolului Pavel reprezintă textul acestei predici care are ca
subiect  suveranitatea  lui  Dumnezeu  în  alegerea  oamenilor.  Profunzimea
acestei învățături îi face pe mulți să o privească cu teamă, să o neglijeze sau să
o respingă, dar înțeleasă corect, aduce mari beneficii spirituale.

H2.3. Alegerea de Charles H. Spurgeon
A făcut oare Dumnezeu o alegere între oameni în ce privește mântuirea? Dacă
da, a ales Dumnezeu oameni pentru că a prevăzut ceva bun în ei, vreun merit
care să îi recomande, vreo dorință de mântuire sau de credință în El? Scriptura
afirmă că nici un om nu are vreun merit înaintea lui Dumnezeu, și că alegerea
Lui nu își  găsește cauza în om, ci  în harul și  iubirea Sa. Spurgeon explică
înțelesul  afirmației  apostolului  Pavel:  „...de  la  început  Dumnezeu  v-a  ales
pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului.”
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H3.1. Domnule, spune-ne, pentru cine a murit Cristos? de Charles H.
Spurgeon

Moartea lui  Isus Cristos este  punctul  central  al  creștinismului.  Ce a realizat
Cristos  prin  moartea  Sa?  A stins  mânia  lui  Dumnezeu  datorată  păcatelor
noastre  sau  nu?  Ne-a  împăcat  cu  Dumnezeu  sau  ne-a  oferit  doar  șansă
împăcării? Ne-a răscumpărat, adică a plătit prețul eliberării noastre, sau a oferit
doar  posibilitatea  eliberării?  A  oferit  moartea  lui  Cristos  o  șansă  tuturor
oamenilor  să  fie  salvați  sau  a  salvat  efectiv  o  parte  a  omenirii?  La  aceste
întrebări răspunde Spurgeon.

H4.1. Chemarea eficace de Charles H. Spurgeon
Poate  omul  să  respingă  chemarea  la  mântuire?  Invitația  generală  a
mesagerului poate fi într-adevăr respinsă. Dar când Dumnezeu trezește spiritul
păcătosului, când îl cheamă pe nume, când îi vorbește personal, acea chemare
este întotdeauna eficientă, și niciodată refuzată. În această predică, Spurgeon
ia exemplul salvării lui Zacheu ca ilustrație a lucrării perfecte a lui Dumnezeu în
inima păcătosului.
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H5.1. Siguranță veșnică de James M. Carroll
Se  poate  pierde  mântuirea?  Pot  oare  cei  salvați  să  rateze  cerul?  Ce  se
întâmplă când cineva eșuează spiritual sau dă înapoi? Ce spun Scripturile?
Răspunsurile le gășiți în predica lui J. M. Carroll - o predică ce tratează cele
mai importante versete din Scriptură care vorbesc despre siguranță veșnică a
mântuirii.

H5.2. Perseverența în sfințenie de Charles H. Spurgeon
În  această  predică,  Spurgeon  arată  cum Dumnezeu  sădește  în  inima celor
mântuiți dorința de a se depărta de rău și a se asemăna tot mai mult cu Domnul
Isus.  Având  o  natură  schimbată,  bucurându-se  de  prezența  și  îndrumarea
Duhului lui Dumnezeu, credinciosul va căuta să elimine din viața sa păcatul, și
chiar atunci când se întâmplă să fie înfrânt de păcat, el nu se va mulțumi să
rămână în acea stare, ci va alerga la Dumnezeu pentru iertare și îndreptare.
Aceia care încep să meargă pe calea credinței, dar nu perseverează până la capăt, nu au
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avut niciodată o experiență reală a mântuirii,  deoarece Dumnezeu duce la bun sfârșit tot
ceea ce începe și nu va lăsa pe niciunul din copiii Săi să se piardă.

Doctrina și practica Adunării
A1. O scurtă descriere a baptiștilor istorici de Raul Enyedi

Acesta este un material introductiv, concis, care scoate în evidență
particularitățile  noastre,  diferențele  dintre  noi  și  celelalte
denominațiuni,  și  chiar  față  de  baptiștii  moderni.  Există  principii
esențiale, scripturale după care poate fi identificată o adunare a lui
Cristos,  indiferent  de  locul  sau  timpul  în  care  a  existat.
Abandonarea sau absența acestor principii face ca o adunare să
nu (mai) fie adunare a lui Cristos. Aceste principii, pe lângă faptul că oferă o identitate clară,
reprezintă  și  fundamentul  pentru  relaționarea  Adunării  lui  Cristos  la  societatea
contemporană.
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A2. Trupul lui Cristos – Deosebind mitul de metaforă de Charles Hunt
Una  din  principalele  metafore  folosite  în  Noul  Testament  pentru  a  ilustra
Adunarea este un trup uman, care are drept Cap pe Cristos. Autorul Charles
Hunt susține că felul în care înțelegem relația Cap-Trup afectează felul în care
vedem rolul  Adunării  în  viața  credinciosului.  Dacă  percepem relația  ca  una
organică, Cap-trunchi, atunci a face parte din Adunare, din trup, este esențial
mântuirii  noastre.  Dacă,  în  schimb,  percepem  relația  cap-trup  ca  una
funcțională, la fel cum soțul este capul soției, atunci apartenența noastră la trup, la Adunare,
nu are de a face cu mântuirea, ci cu sfințirea.

A4. Îndrumător pentru o biserică baptistă de J.E. Cobb
Care  sunt  calitățile  esențiale  ale  adunării?  Ce trebuie  să creadă  o adunare
baptistă? Cum trebuie să funcționeze? Care sunt responsabilitățile membrilor
ei? Cartea lui J.E. Cobb oferă răspunsuri scripturale la aceste întrebări, și la
multe  altele la fel  de importante.  Este o carte  practică și  foarte  utilă  pentru
oricine dorește o adunare puternică și membri sănătoși și responsabili.
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A5. Organizarea adunării scripturale de Milburn Cockrell
Ultima parte  a  Marii  Trimiteri,  „învățați-i  să  păzească  tot  ce v-am poruncit”,
implică formarea de noi adunări de ucenici. Dar care este calea biblică de a
organiza noile adunări? Este suficientă decizia unui grup de a se strânge și a se
organiza  pentru  ca  acea  adunare  să  fie  una  autentică?  Sau  adunările  noi
trebuie să fie întemeiate pe baza autorității unei adunări existente anterior, de
aceeași  credință  și  practică? Cât  de important  este  începutul  unei  adunări?
Acestea sunt întrebările abordate de Milburn Cockrell.

A6. Mărturisirea de credință a Adunării baptiste „Harul Suveran” Bocșa
Adunarea baptistă „Harul Suveran” a luat ființă în 21 iunie 2009, fiind organizată
pe baza autorității adunării „Grace Bible Baptist Church” din Denham Springs,
Louisiana.  Am  ales  numele  de  „adunare”,  și  nu  de  „biserică”  pentru  că
reprezintă  mai  bine înțelesul  original,  nou testamentar,  al  cuvântului  grecesc
„ecclesia”. Numele „Harul Suveran” arată scopul nostru, acela de a proclama
Evanghelia harului lui Dumnezeu, prin care ne-a ales, ne-a mântuit, ne va ține
pe calea credinței și ne va glorifica.
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Adunarea noastră este independentă, nu suntem afiliați nici unei organizații supra- sau para-
bisericești (comunități, uniuni sau convenții de biserici, borduri sau societăți misionare, etc.),
deoarece nu găsim nici exemplu, nici precept în Scripturi care să permită aderarea la o astfel
de organizație. Adunarea noastră este „baptistă”, dar, datorită multelor devieri de la credința
istorică baptistă și de la Sfintele Scripturi ale celor mai multe biserici baptiste de astăzi, am
ales să ne numim „baptiști  istorici”,  pentru a sublinia faptul că ne identificăm cu credința
baptiștilor  din  trecut,  și  nu  cu  direcția  pe  care  baptiștii  moderni  au  adoptat-o  spre
ecumenism, liberalism și umanism.

A8. În căutarea Bisericii universale invizibile de Milburn Cockrell
Cine nu a auzit vorbindu-se despre Biserica universală invizibilă, compusă din
toți  cei mântuiți  din toate timpurile? Dar care este originea acestui concept?
Este el unul biblic, sau s-a dezvoltat în timp, datorită unor necesități teologice?
Milburn Cockrell  pornește  în  căutarea ei  pe paginile  Scripturii  și  analizează
fiecare text care vorbește despre Adunare. Vă invităm să vă alăturați acestei
călătorii prin Scriptură care vă va ajuta să descoperiți ce spune Biblia despre
natura adunării întemeiate de Cristos.
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A9. Ecclesia – Adunarea de Benajah H. Carroll
În această carte, B.H. Carroll analizează înțelesul cuvântului grecesc ecclesia,
care este tradus prin biserică sau adunare. Înțelegerea corectă a termenului
înseamnă înțelegerea corectă a naturii Adunării lui Cristos. Autorul analizează
uzanța și înțelesul termenului atât în Noul Testament, cât și în Septuaginta și în
autorii greci clasici și demonstrează că o ecclesie creștină, conform Scripturii,
este  un  corp  concret,  local,  de  credincioși  botezați,  care  se  întrunește  cu
regularitate pentru a duce la îndeplinire învățătura și  practica Noului  Testament.  Această
carte este una din cele mai complete tratări ale subiectului disponibile în limba română.

A10. Adunare locală sau Biserică universală? De Raul Enyedi
Acest studiu asupra naturii  Adunării lui Cristos oferă toate uneltele necesare
pentru o analiză completă a subiectului în discuție: prezintă evoluția istorică a
conceptului de Biserică universală invizibilă; face o comparație a conceptului de
biserică  în  teologia  catolică,  ortodoxă,  protestantă  și  baptistă;  analizează
uzanța cuvântului grecesc „ecclesia” în Noul Testament și metaforele prin care
este descrisă Adunarea (mireasă, trup, turmă, templu, casă, etc.).
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Istorie
I2. Urma sângelui de James M. Carroll

Publicată în mai multe milioane de exemplare, această carte prezintă o istorie
succintă și  accesibilă a creștinismului  în general,  și  a rămășiței  de adunări
rămase fidele învățăturii Noului Testament în particular. Aceste adunări, numite
în general anabaptiste (re-botezătoare, pentru că botezau la vârstă matură pe
cei ce veneau la ei și nu recunoșteau botezurile bisericilor tradiționale), pot fi
identificate printr-o urmă de sânge lăsată în istorie, datorită cruntelor persecuții
îndurate din partea creștinismului oficial, apostat.
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Sărbători
S1. Ar trebui creștinii să sărbătorească Crăciunul? De Charles Halff

Este Crăciunul  creștin sau păgân? A putut  fi  el  creștinat în așa fel  încât să
devină  plăcut  lui  Dumnezeu?  Putem  amesteca  închinarea  biblică  cu  cea
păgână și  să păstrăm închinarea în duh și  adevăr? Charles Halff,  un evreu
convertit  la creștinism, prezintă adevărul despre idolatria Crăciunului.  Clar  și
concis, el arată de ce credincioșii biblici nu ar trebui să se implice în această
sărbătoare păgână.

S2. Copilașilor, păziți-vă de idoli! de Carroll R. Bierbower
În această broșură Carroll Bierbower demască originile și practicile păgâne ale
Crăciunului,  Paștelui  și  a  altor  sărbători  păgâne  și  arată  de  ce  credincioșii
autentici nu trebuie să preia modele păgâne, ci să își fundamenteze închinarea
exclusiv pe învățătura Scripturii.
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S3. Vineri sau miercuri, când a fost crucificat Domnul Isus?
Această broșură pornește de la „semnul profetului Iona” pe care Domnul Isus îl
dă poporului evreu, și anume, că după cum Iona a stat în stomacul monstrului
marin trei zile și trei nopți literale, tot așa și El va sta trei zile și trei nopți în
mormânt. Concepția populară potrivit căreia Isus a fost răstignit vineri și a înviat
duminică întâmpină serioase dificultăți când este cercetată cu Scriptura. Acest
material vă oferă și o schiță cu evenimentele petrecute în ultima săptămână
înainte de crucificare, în ordine cronologică.

S4. Părăsind Crăciunul de Raul Enyedi
În această mărturie, Raul Enyedi povestește cum, căutând să țină un Crăciun
biblic,  a  început  să  cerceteze  Scriptura  pentru  a  descoperi  cum trebuie  să
celebrezi Crăciunul în așa fel încât să fii plăcut lui Dumnezeu. A descoperit cu
surprindere  că  tot  ce  facem  de  Crăciun,  bradul,  colindele,  darurile,  mesele
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îmbelșugate, ba chiar data de 25 decembrie și însăși ideea sărbătorii provin din păgânismul
condamnat de Scriptură. „Cum pot oare avea un Crăciun creștin, scriptural, dacă nimic din
ceea  ce  fac  nu  este  poruncit  de  Scriptură?  Cum  am  ajuns  noi,  creștinii,  să  ținem  o
sărbătoare pe care Biblia nu o poruncește?
De ce am ales o dată evident greșită și obiceiuri care nu seamănă cu nimic din Scriptură? și
dacă tot ce ține de Crăciun, lucruri pe care le credeam creștine, nu vin din Noul Testament,
atunci de unde vin?” Răspunsurile la aceste întrebări l-au determinat pe autor să părăsească
sărbătoarea Crăciunului.

Diferite
D1. Lanul în flăcări de Charles H. Spurgeon

De ce îngăduie Dumnezeu suferință, sărăcie, boală și moarte? Fiecare om își
pune astfel de întrebări. În această predică, Spurgeon caută răspunsurile
biblice, atât pentru cei credincioși cât și pentru necredincioși. Recomandăm
această predică fiecărui credincios, însă este folositoare tuturor celor ce suferă
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D2. Creație sau evoluție de Gerald J. Counts
Care din cele două teorii este adevărată? Care poate fi probată științific? Într-
un limbaj simplu și accesibil, autorul demonstrează cum legile termodinamicii,
legea cauzei și efectului, straturile geologice ale pământului și fosilele contrazic
evoluționismul și  se potrivesc modelului creaționist. Autorul susține că Biblia
oferă răspuns la problema originii vieții, dar mai presus de orice, oferă răspuns
la  marile  întrebări  ale  omului:  De  unde  venim?  Cine  suntem?  Încotro  ne
îndreptăm? Care este sensul vieții? Vom răspunde înaintea cuiva pentru faptele noastre?
Această broșură este foarte utilă în evanghelizarea printre elevi și studenți.

D3. Care este problema copiilor de astăzi? De Milburn
Cockrell

Ruptura dintre generații pare astăzi mai acută decât oricând. Mulți părinți simt
că nu își  înțeleg copiii  și  nu pot  reuși  să comunice cu ei.  Milburn Cockrell
contrazice populara idee că vina este întotdeauna de partea tinerei generații.
Autorul încearcă să identifice cauzele problemelor și să ofere soluțiile Scripturii.
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D4. Mișcarea ecumenică de Raul Enyedi
„Viitorul creștinismului este un ecumenism ponderat” spunea în urmă cu câțiva
ani un cunoscut predicator ecumenic român. Aceasta era o afirmație greu de
crezut și acceptat de credincioșii evanghelici în urmă cu puțin timp, însă vedem
cum, pe zi ce trece, ecumenismul devine soluția normală, acceptabilă pentru
toată lumea. Raul Enyedi încearcă o analiză concisă, obiectivă și scripturală a
pilonilor  pe care  se  sprijină  ecumenismul.  Publicația  este  în  același  timp  o
provocare la reflexie și atitudine pentru oricine, indiferent de denominațiunea sau adunarea
din care provine.

D5. Mărturisirea unei fuste mini de Don Hillis
În acest pamflet, Don Hillis reușește să trateze cu blândețe și umor, dar și cu
seriozitate,  problema  delicată  a  îmbrăcăminții  improprii  a  fetelor  și  femeilor
creștine.
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D6. Iehova Țidqenu. Domnul, Îndreptățirea noastră de Ron Crisp.
Cum poate omul păcătos să fie îndreptățit  de Dumnezeul sfânt? Prin natura
noastră, încercăm să ne câștigăm îndreptățirea prin propriile noastre fapte sau
merite. Plecând de la unul din numele lui  Dumnezeu din Vechiul Testament,
Iehova  Țidqenu  (Domnul,  Îndreptățirea  noastră),  Ron  Crisp  arată  calea  lui
Dumnezeu  de îndreptățire  a  păcătoșilor,  și  anume,  prin  Isus  Cristos  și  prin
credința în El. Doctrina îndreptățirii prin har este una din cele mai importante
învățături ale Scripturii, și înțelegerea ei va fi de un real folos în practica unei vieți crestine
autentice.

D7. Ultimul cuvânt al lui Dumnezeu de Ron Crisp
„A vorbit  Dumnezeu?  Cum a  vorbit  El?  Ce  a  spus?  A spus  deja  tot  ce  a
intenționat să spună? Unde putem găsi o consemnare exactă a revelației Sale
pentru om?” Acestea sunt întrebările cu care își începe broșura Ron Crisp și la
care  răspunde pe parcursul  ei.  Isus Cristos reprezintă  sfârșitul  revelației  lui
Dumnezeu pentru om, căci prin El și prin apostolii Săi, Dumnezeu ne-a spus tot
ceea ce avem nevoie să știm despre El și despre planul Său de mântuire. Acest

29



material  oferă  de  asemenea  un  ajutor  scriptural  în  evaluarea  și  discernerea  celor  care
pretind astăzi că Dumnezeu le oferă revelații speciale.

Multimedia
M1/M2. Muzică creștină

Muzica creștină a suferit de-a lungul timpului o puternică infuzie de influențe seculare, așa
că avem astăzi o multitudine de genuri muzicale așa-zis creștine incompatibile cu închinarea
spirituală. Vă oferim trei albume pe 2 CD-uri în interpretarea soților Joe & Kathy Martinez, A
TASTE OF HEAVEN; JESUS CHRIST THE LORD OF GLORY și LET YOUR TREASURE
BE IN GOD; albume gospel recomandate atât pentru mesaj, cât și pentru armonie vocală.

B1/B2. Biblia audio în format mp3.
Grație proiectului Intrecer,  puteți  asculta întreaga Biblie (traducerea Cornilescu) în format
mp3 de pe orice cititor de DVD-uri. CD-ul în format mp3 ce conține întreg Noul Testament se
poate comanda separat. Acesta este ideal pentru cei ce doresc să îl asculte în autovehicul.
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PD1. Colecție de predici de la Adunarea baptistă „Harul suveran” 
din Bocșa

Acest  DVD conține diferite  studii  și  predici  rostite  de misionarul  Curtis  Pugh și  de Raul
Enyedi, păstorul Adunării „Harul suveran”. DVD-ul conține predici în format audio (mp3).

PC1/PD2 Seria de predici: „Adunarea zidită de Cristos”
Aceasta a fost  tema conferinței  anuale a Adunării  „Harul  suveran”  în 2011. Acest  studiu
încearcă să ajute pe oricine dorește să găsească adunările autentice ale lui Cristos printre
mulțimea  de  confesiuni  și  denominațiuni  care  își  revendică  titlul  de  biserică  adevărată.
Titlurile  mesajelor  sunt:  1.  Caracteristicile  modelului  de adunare întemeiat  de Cristos;  2.
Când a fost întemeiată Adunarea Domnului? 3. Semnele apostaziei unei adunări; 4. Unde să
căutăm  Mireasa  lui  Cristos  în  istorie.  Aceste  materiale  sunt  disponibile  în  format  audio
(CD .mp3) sau video (DVD .avi).
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PC2/PD3 Seria de predici: „Autoritatea Scripturii”
Aceasta a fost tema conferinței anuale a Adunării „Harul suveran” în 2012. Studiul răspunde
la întrebările esențiale despre Scriptură și despre ce înseamnă să crezi cu adevărat Sola
Scriptura (autoritatea finală a Scripturii în tot ce ține de credința și practica creștină). Titlurile
mesajelor sunt: 1. Este Biblia o carte relevantă pentru secolul XXI? 2. Inspirația și autoritatea
Scripturii; 3. Care Scripturi sunt inspirate? 4. Scriptura și tradiția; 5. Ce facem când Biblia
tace?  6.  Autoritatea  Scripturii  în  fondarea  adunărilor;  7.  Autoritatea  Scripturii  în
binecuvântarea  copiilor;  8.  Autoritatea  Scripturii  și  închinarea  prin  imagini;  9.  Autoritatea
Scripturii  și  sărbătorile.  Aceste materiale sunt disponibile în format audio (CD .mp3) sau
video (DVD .avi).

PC3 Seria de predici: „O mântuire perfectă”
Aceasta a fost tema conferinței anuale a Adunării „Harul suveran” în 2013. Studiul tratează
planul  mântuirii  perfecte,  conceput  de  Dumnezeu  înainte  de  a-Și  începe  creația,
desfășurarea acestui plan în istorie și definitivarea lui în eternitate. Titlurile mesajelor sunt: 1.
Suveranitatea  absolută  a  lui  Dumnezeu;  2.  Incapacitatea  omului  de  a  se  mântui;  3.
Suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului; 4. Planul veșnic al lui Dumnezeu;
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Voința Sa tainică și cea revelată;  5. Predestinarea: motivele alegerii  și  ale respingerii;  6.
Ispășirea:  ce  a  realizat  Cristos  prin  moartea  Sa?  7.  Chemarea  irezistibilă  a  harului;  8.
Păstrarea în har și perseverența sfinților. Aceste materiale sunt disponibile în format audio
(CD .mp3) .

În curs de apariție:

1. De la Babilon la Roma de Alexander Hislop.
În opera sa devenită clasică, Hislop demonstrează cum închinarea păgână antică a pătruns
treptat  în creștinismul oficial. Dacă am suprapune sistemul religios catolic peste sistemul
creștinismului primar, vom observa că nu există nici o asemănare între ele. Dar dacă am
suprapune sistemul religios babilonian peste cel catolic, vom observa că ele sunt aproape
identice. În această situație, se întreabă autorul, este corect din punct de vedere biblic să
considerăm Biserica Romei ca fiind creștină, sau trebuie să o considerăm apostată?

33



2. Schiță de teologie sistematică de Tom Ross.
Cei mai mulți credincioși nu reușesc să vadă învățăturile Scripturii  ca pe un tot unitar și
armonios. Dar înțelegerea imaginii de ansamblu a învățăturilor Scripturii nu este nicidecum
rezervată doar teologilor sau studenților în teologie. Această carte vine în întâmpinarea oricui
dorește  să înțeleagă modul  în  care învățăturile  Bibliei  se  leagă una de alta,  și  prezintă
principalele doctrine și practici creștine într-o formă sistematizată și schițată, pentru a fi ușor
accesibile și pe înțelesul tuturor. Aceasta este o foarte bună unealtă de studiu individual sau
în grup.

De asemenea, pentru toți cei interesați care studiază cu seriozitate Cuvântul lui Dumnezeu,
avem disponibile și alte materiale, atât în limba română, cât și în engleză. Contactați-ne la
adresa fundației pentru o listă a acestor materiale. În cazul în care unele publicații nu sunt
disponibile  în  momentul  comenzii,  vă  rugăm  să  reveniți  ulterior.  Noi  retipărim  mereu
publicațiile care au stocul epuizat. Veți găsi pe site-ul nostru  http://  www.abaptistvoice.com,
multe alte resurse în format electronic, iar pe blog veți găsi informații despre viața adunării
noastre. http://  www.  adunareaharulsuveran.wordpress.com. 

Vă așteptăm cu drag!
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Date de contact:
Zona Banat: Raul Enyedi

tel. +40.721.262.013
e-mail: raule@xnet.ro

Zona Ardeal: Aurel Miclea jr.
tel: +40.723.023.285

e-mail: aureljr_ovoce@yahoo.ro

Zona Oltenia: Aurel Munteanu
tel: +40.722.469.577; +40.766.662.574

e-mail: aurelomnou@yahoo.com
www.  aurelmunteanu.wordpress.com

Zona Muntenia: George Vladu
tel: +40.766.516.702

e-mail: gxg4christ@yahoo.com
www.  baptistvoice.wordpress.com
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Pentru lista publicațiilor gratuite
contactați-ne la următoarea adresă:

Fundația Mantachie
O voce baptistă în România

str. Izvor nr. 3
Bocșa, Caraș-Severin

325300
România

sau

e-mail:
raule@xnet.ro

tel. 0721 262 013
www.abaptistvoice.com

EXEMPLAR GRATUIT
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