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 2 Sept. 2012 Dumnezeu absolut drept în judecăţile Sale. Ez. 18 (Ez. 18:20)
 9 Sept. 2012 O restaurare deplină prin Duhul Domnului. Ez. 37 (Ez. 37:14)
 16 Sept. 2012 Oamenii lui Dumnezeu – strălucitori pentru eternitate.
Dan. 6 (Dan. 12:3)
 23 Sept. 2012 Perspectiva împărăţiei vesnice și glorioase a Domnului.
Zah. 14 (Zah. 14:9)
 30 Sept. 2012 O dedicare pe măsura binecuvântării și gloriei lui Dumnezeu.
Maleahi 3-4 (Maleahi 3:10)
INVITAŢIE:

 Biserica noastră organizează conferinţa "Familia încotro" cu invitaţi de la AFR

(Alianţa Familiei din România), sâmbătă 15 Sept. ora 1000 la Biserica Creștină
Baptistă Sfânta Treime Str. Luminișului nr.6, Constanţa. Invitaţii sunt trei
conferenţiari de la AFR, printre care și președintele AFR, dl. Peter Costea.

 Comunitatea Bisericilor Creștine Baptiste organizează “Marșul pentru Familie”,
duminică 16 sept. ora 1300 în parcarea din faţa primăriei Constanţa (Casa Albă).
Vor participa membrii din comunităţile evanghelice. De asemenea la marș vor
lua parte ca invitaţi, membrii AFR. Cu ocazia acestui eveniment avem oportunitatea să ne pronunţăm în favoarea Valorilor morale – Biblice și să le susţinem.
SĂ NE RUGĂM PENTRU URMĂTORII FRAŢI ŞI SURORI CARE SUNT BOLNAVI
SAU BĂTRÂNI:



Bolnavi: Familii: Danciu Ioan şi Florica, Mihăilescu Iordache şi Aneta, Şulean Ion şi Magdalena,
Şerban Ion şi Tudora, Gergeli Ioan şi Sofia. Surori: Baban Antonina, Ciutac Petria, Chiru Petrina,
Dragomir Emilia, Lisenco Evelina, Lisenco Victoria, Mihăiluţă Stela, Moldoveanu Sanda, Salamon
Mina, Sion Ileana, Untaru Elena, Vidican Viorica. Fraţi: Alexandru Vasile, Camen Constantin,
Clipa Gheorghe, Cojocaru Vasile, Melcea Ilie, Simion Ion. Bătrâni; Surori: Baltac Elena (Mereni),
Capotă Ana, Dumitraşcu Voichiţa, Matei Susana, Nicula Mărioara, Paraschiv Ana, Petcu Ana,
Preda Emilia, Puha Zamfira, Petrescu Ana. Fraţi: Dobrescu Călin, Mich Vasile.
SERVICIILE BISERICII: -Duminică 930 -1200 si 1800-2000; -Vineri 1800-2000

Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”
Str. Luminişului, nr. 6, Constanţa, România 900589
tel/fax: 0241-633-845 E-mail: office@sfantatreimect.ro
Website: www.sfantatreimect.ro Varianta electronică
a Buletinului duminical se găseşte şi pe site-ul bisericii.
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O CHEMARE IREZISTIBILĂ LA SFINŢENIE
–Isaia 6:1-13 –

Dumnezeu ne cheamă la o viaţă de sfinţenie, la o totală dedicare pentru El. „Fiţi sfinţi,
căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru” (Lev. 19:2; 1 Tes. 4:3; Evr. 12:14). Dumnezeu
are un mod cu totul special de a te chema – este chemarea irezistibilă a harului Său (vezi Filip.
2:13). Priviţi la felul în care Dumnezeu l-a chemat pe Isaia (Isaia 6).
1.Domnul îi descoperă gloria sfințeniei Sale (v 1-4)
În vremea de criză naţională, determinată de moartea împăratului Ozia, Isaia L-a căutat cu
toată inima pe Dumnezeu în rugăciune. Dumnezeu a răspuns rugăciunii sale cu o viziune a
sfinţeniei glorioase a Domnului(v. 3). În lumina sfinţeniei lui Dumnezeu, Isaia a înţeles că această
criză naţională a lui Iuda era din cauză că poporul a pierdut perspectiva sfinţeniei și gloriei lui
Dumnezeu, perspectiva lor de popor sfânt şi pus deoparte pentru El (Ex. 19:5-6).
Atunci când apar probleme în biserică, marea nevoie a bisericii este o viziune a Domnului în
toată gloria sfinţeniei Sale.
2.Domnul îi descoperă puterea curățitoare a sfințeniei Sale (v 5-7)
În lumina sfinţeniei Domnului, Isaia şi-a văzut adevărata stare a inimii lui. Acum, Isaia îşi vede
păcătoşenia inimii, cum nu a văzut-o înainte. El strigă după curăţire către Dumnezeu și
Dumnezeu i-a oferit prin har curăţire de păcat.
Curăţirea cu cărbunele aprins, luat de pe altarul tămâierii din Templu, este o imagine a jertfei
de pe Golgota a Domnului ISUS Cristos. Sfinţenia lui Dumnezeu, prin harul Lui, nimiceşte
păcătoşenia noastră. Isaia a primit și o mărturie nouă a vieţii sale (vezi Rom. 10:9-10).
3.Domnul îi descoperă binecuvântarea unei inimi sfințite (v 8)
Lucrarea sfinţeniei lui Dumnezeu nu s-a oprit aici. Domnul ISUS a spus: „Ferice de cei cu inima
curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!” (Mat. 5:8; vezi şi 2 Cor. 5:17). Isaia, cu inima lui curăţită,
umblă acum într-o nouă realitate. În prezenţa lui Dumnezeu, Isaia începe să vadă adevărata
realitate a lumii. Isaia, acum liber înaintea Domnului, atunci când s-a pus întrebarea divină din v.
8, s-a simţit motivat să răspundă: „Iată-mă, trimite-mă!” Inima lui Isaia a devenit sensibilă la
voia, la dorinţa lui Dumnezeu, așa cum Fiul răspunde dorinţei Tatălui ceresc (vezi Evr 10:5-10).
Un om cu o inimă curată se dedică total Domnului. Vrea să facă voia Domnului.
4. Domnul îi descoperă mandatul unei slujiri sfinte (v 9-13)
Când Isaia acceptă să se dedice Domnului, atunci şi Domnul îi arată ce slujire are de îndeplinit
și în ce mod trebuie să slujească Domnului. Când Dumnezeu îţi dă o misiune, o lucrare de făcut,
şi când le îndeplineşti în ascultare de Dumnezeu, misiunea ta, lucrarea ta, vor avea în mod sigur
roade binecuvântate de El. Nu dispera, şi nu-ţi abandona lucrarea ce ai primit-o de la Dumnezeu!
Ea va fi răsplătită. Ne cheamă Dumnezeu la sfinţenie.
N-ai vrea să răspunzi Domnului şi tu la această chemare?
Păstor Ghiţă Marian

CUVÂNTUL ZILEI

“Cine zice: “Îl cunosc”, și nu păzeste poruncile Lui, este un mincinos, și adevărul nu este
în el. Dar cine păzește Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită;
prin aceasta știm că suntem în El. ”
(1 Ioan 2:4-5)
(L. D. nr.255)
Nu, nu suntem un vis, o întâmplare
Un lut de sine însuși frământat.
/:Ci ne-a zidit o minte creatoare,
O-nţelepciune fără de hotare.
/:Există Dumnezeu :/ cu-adevărat:/
Nu, nu suntem jivine-ntunecate,
Gonite de un bici ne-nduplecat.
/:Căci noi avem un duh și-o libertate
Si-o inima ce pentru ceruri bate
/:Există Dumnezeu :/ cu-adevărat:/
N-ar fi simţit în veci de veci ţărâna
Surâsul unui crin imaculat,
/:De n-ar fi-ntins Atotstăpânul mâna
Să umple-n noi de simţământ fântâna
/:Există Dumnezeu :/ cu-adevărat:/
Da, e cu noi Scriptura ca dovadă,
Avem minuni și semen ne-ncetat.
/:Iar cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă
Să stea în faţa Lui pe baricadă!
/:Există Dumnezeu :/ cu-adevărat:/
Nu-i calea noastră veșnic însorită,
Nu-i viaţa totdeauna un palat.
/:Dar o trăim căci merită trăită
Când, peste lumea asta mărginită
/:Există Dumnezeu :/ cu-adevărat:/
Nu, nu suntem neant! –Ce fericire!
Supremul adevăr s-a revelat!
/:ISUS e-n noi Lumină și iubire,
Iar moartea-i doar un zbor spre nemurire.
/:Există Dumnezeu :/ Ce minunat:/

EXTRAS DIN MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ
A CULTULUI CREŞTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA
BISERICA ȘI STATUL
Noi credem și mărturisim că autoritatea Statului este de la Dumnezeu, fiind
îmbrăcată cu putere pentru păstrarea dreptului, ordinei și pedepsirea răufăcătorilor.
Potrivit cu învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu suntem datori a ne supune legilor, a ne
îndeplini îndatoririle cetăţenești și a ne ruga pentru toate autorităţile Statului.
Tit 3:1 “Adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să
facă orice lucru bun.”
Romani 13:1-7 “Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte căci nu este stăpânire
care să nu vină de la Dumnezeu. Si stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu …
Tot pentru aceasta să plătiţi și birurile …”
1 Petru 2:13-14 “Fiţi supuși oricărei stăpâniri omenești și dregătorilor …”
1 Timotei 2:1-3 “Vă îndemn … să faceţi rugăciuni … pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în
dregătorii …”
EVENIMENTELE LUNII


Sâmbătă 15 Septembrie ora 1700 se vor relua întâlnirile de tineret. Dumnezeu
să-i binecuvânteze pe tinerii care doresc să slujească în această lucrare!

Pe data de 17 Sept. va începe noul an şcolar! Domnul să binecuvanteze pe toţi
copiii din Biserica noastră cu sănătate, ascultare de părinti, multă înţelepciune şi o inimă
curată pentru a primi putere de mărturie, în mijlocul colegilor şi al profesorilor.

Duminică, 30 Sept. 2012 la Biserica din Galeşu va avea loc un botez nou
testamental, cu un nr. de 4 suflete care vor îmbraca haine albe şi vor mărturisi în apă,
credinţa în Domnul ISUS Cel înviat.
OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE IN BISERICĂ

1. Fr. Todor Adrian și Biserica „Sf. Treime” din Hârşova doresc să iniţieze servicii de
evanghelizare în localităţile din împrejurimile oraşului Hârşova care nu au biserici
evanghelice. Suntem chemaţi să susţinem în rugăciune această lucrare.
2. Fr. Todor Adrian, şi Biserica „Sf. Treime” din Hârşova, doresc să fie susţinuţi în
rugăciuni și sprijiniţi cu orice fel de ajutor material pentru a putea continua lucrarea
cu copiii de etnie turcă. Aceşti copii sunt antrenaţi în activităţi educaţionale
creștine, în fiecare Marţi si Vineri dupa care sunt serviţi cu o masă caldă.
3. Comunitatea de fr. baptişti din loc. Crucea jud. Constanţa, cere sprijin în slujire prin
participarea la servicii de închinare, la zidire şi îmbărbătare duhovnicească în
această localitate. Pentru aceasta aşteptăm voluntari dedicaţi care pot da o mână
de ajutor fratelui misionar Todor Adrian.

