Lectiuni studiu biblic
luna octombrie 2012

7 Oct. 2012 Credinţa adevărată‐ Credinţa în Cristosul scripturii. Ioan 1(Ioan 5:24)
 14 Oct. 2012 Mulţi chemaţi dar puţini aleși. Matei 7:13‐19(Matei 8:11‐12)
 21 Oct. 2012 Necesitatea purtării crucii lui Cristos. Luc. 9:18‐62 (Mat. 16:24‐25)
 28 Oct. 2012 Deosebirea dintre cei aleși de Domnul și cei care nu sunt aleși de El.
Ioan 10 (Ioan 10:27‐28)
 INVITAŢIE:
1 Corinteni 4:7 „Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu‐l fi primit? Și
dacă L‐ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l‐ai fi primit?”
Mai mult, acum de
„Ziua mulțumirii” avem porunca să Mulțumm totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru
toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Ef. 5:20
ANUNŢURI

Duminică, 7 octombrie la programul de dimineață si seara vom sărbătorii „Ziua
Mulțumirii”. Veniți cu noi sa‐I mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările de care
ne face parte în fiecare zi. Invitat este fr. Claudiu Fechete, împreună cu familia.
 Duminică, 14 octombrie dimineața la Biserica Baptistă din Murfatlar (Basarabi) va
avea loc serviciul de ordinare ca păstor a fr. Ghiță Sorin. DOMNUL sa binecuvânteze
cu mult Har slujirea la care a fost chemat fr. Sorin .
 Duminică, 28 octombrie dimineața, Biserica Baptistă din Galeșu va sărbătorii „Ziua
Roadelor” . Şi cu această ocazie deosebită, DOMNUL să fie lăudat de toți cei
mulțumitori.


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, Vlagea Cornel. Bătrâni; Surori: Baltac
Elena (Mereni), Capotă Ana, Dumitraşcu Voichiţa, Matei Susana, Nicula Mărioara, Paraschiv Ana,
Petcu Ana, Preda Emilia, Puha Zamfira, Petrescu Ana, Voicu Elisabeta. Fraţi: Dobrescu Călin,
Mich Vasile.
SERVICIILE BISERICII: -Duminică 930 -1200 si 1800-2000; -Vineri 1800-2000

Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”
T

Str. Luminişului, nr. 6, Constanţa, România 900589
Telf/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.

BULETIN DUMINICAL
Anul II, Nr. 22, 7 Octombrie 2012
Editat de Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime” Constanța
Apare lunar, în prima Duminică din lună

PLINĂTATEA LUI CRISTOS
Ioan 1:16
Ce afirmație extraordinară face aici apostolul Ioan despre Domnul lui! Pe de o
parte el Îl prezintă ca și Dătătorul universal; pe de altă parte sunt adunați toți cei care
beneficiază din partea Lui. Așa cum fiii lui Israel în pustiu aveau apă din abundență din
stâncă (Ex. 17:6; Num. 20:11; 1 Cor. 10:4), Ioan transmite cuvintele Domnului: „Dacă
însetează cineva să vină la Mine și să bea” (Ioan 7:37). Aici, în Ioan 1:16, el declară: „Și
noi toți am primit din plinătatea Lui”.
1.
Cristos – Sursa deplină
În Ioan 1:14 ni se spune: „Și Cuvântul S‐a făcut trup și a locuit printre noi, plin
de har și de adevăr”. Iar în 1:16: „Și noi toți am primit din plinătatea Lui”. „Plinătate” –
În Cuvântul întrupat „harul și adevărul” locuiau fără măsură, în toată abundența (vezi și
Col. 1:19 – „Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El”). În Col. 2:10 este
scris: „Voi aveți totul deplin în El”.
Aici avem două idei: (a) Afirmarea că plinătatea întregii naturi divine locuiește
în Cuvântul întrupat; (b) În Cuvântul întrupat locuiește această plinătate în așa fel ca
oamenii să poată beneficia de ea. În 1:14 ni se spune: „Și noi am privit slava Lui”. În
1:16 avem: Și noi toți am primit din plinătatea Lui”. Aceasta este mult mai mult. Aceasta
este inima creștinismului – „Cristos în voi, nădejdea slavei” (Col. 1:27). În acest scop, ca
plinătatea divină să ne aparțină a fost nevoie ca Cuvântul să devină trup și apoi El să se
sacrifice pentru noi. Și astfel El a devenit singura sursă a plinătății dumnezeiești pentru
noi (vezi: „În El era viața și viața era lumina oamenilor” – Ioan 1:4). Astfel, darurile Sale
pentru noi sunt nu numai dar de lumină și viață, ci și darurile de har și de adevăr. El este
sursa plenară a binecuvântării lui Dumnezeu pentru oricine care crede în El.
2.
Din plinătatea Lui noi toți am primit
Observați Ioan 1:11‐12. „A venit la ai Săi, și ai Săi nu L‐au primit. Dar tuturor
celorce L‐au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le‐a dat dreptul să se facă copii ai
lui Dumnezeu”. Cristos este mai mult decât toate darurile Sale. Toate darurile Sale sunt
vrednice de prețuit și inseparabile de El. Noi Îl primim pe Cristos Însuși. Binecuvântările
primate de la El sunt multiple (iertare, viață, sănătate, rezolvare a problemelor, etc. ).

Dar toate acestea sunt consecința locuirii Lui în noi. Ceea ce noi primim de la
Dumnezeu este Cristos Însuși, sursa tuturor binecuvântărilor. Observați, de asemenea,
universalitatea acestei posesii. În 1:14 Ioan vorbește despre un cerc restrâns de ucenici.
Dar în 1:16 vorbește despre toți cei care cred, din toată lumea și din toată
istoria. Nu există nici o categorie specială de credincioși; fiecare creștin, oricât ar fi el de
slab și neînsemnat beneficiază prin credință de plinătatea binecuvântării lui Dumnezeu
în Cristos. Această plinătate care este în Cristos umple toate nevoile și nevredniciile
tuturor celor care sunt credincioși. Nu există nici o limită a plinătății și a universalității
binecuvântărilor dumnezeiești. „Oricine vrea, să ia apa vieții fără plată” (Isa. 55:1; Ioan
4:14).
Așadar, te vezi nevrednic, gol, sărac, ticălos, orb? Vino la Cristos și primește‐L
pe El și astfel vei primi plinătatea binecuvântărilor dumnezeiești! (Apoc. 3:17‐18,20).
3.
...Și har după har
Este vorba aici despre o permanentă, continuă, fără întrerupere revărsare a
plinătății binecuvântărilor Domnului.
Avem aici subliniate două lucruri: comunicarea continuă a harului, și
comunicarea progresivă a harului. Comunicarea continuă a harului – Dumnezeu Însuși
este Cel care întotdeauna va turna peste noi în Hristos, binecuvântările Sale. Există un
flux permanent de la El la noi. Dacă acest flux se întrerupe, atunci este vina noastră, nu
a Lui. El vrea ca permanent să fim plini de Cristos, de Duhul Lui (Efes. 5:18).
Condiția primirii plinătății în Cristos este credința simplă în El. (Ioan 1:12;
20:31). O încredere continuă în Cristos din partea noastră Așadar, perseverați în
credința în Cristos (Col. 2:6‐7; Evr. 10:35‐39)
Dar avem aici și comunicarea progresivă a harului. Fiecare binecuvântare
primită de la Cristos, în cazul în care le folosim în mod corect, ne face capabili de a avea
mai mult dinCristos. Și măsura capacității noastre este măsura darului Său. Noi trebuie
să avem inimile elastice pentru a ne deschide tot mai mult lui Cristos, pe măsura darului
harului Lui (Efes. 3:14‐19). Fiecare măsură și stadiu de har, utilizat corect și și în mod
sincer angajat, ne va face să ne bucurăm de o măsură tot mai mare de har.
Deci, idealul vieții creștine, și intenția lui Dumnezeu cu privire la noi, nu este
doar faptul că ar trebui să avem un har neîntrerupt, ci și o creștere a harului lui
Dumnezeu, o creștere în Cristos (2 Pet. 3:18). Ideal este să „mergem din putere în
putere” în viața de credință. Scopul final al lui Dumnezeu Tatăl pentru noi este să fim
„plini de toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efes. 3:19).
Ca și apostolul Pavel să ne
rugăm cu toată inima pentru împlinirea acestui scop divin (Efes. 3:14‐21). AMIN.
Păstor Ghiţă Marian
CUVÂNTUL ZILEI

“Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi‐Mă
astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile
cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare. ” (Maleahi 3:10)

Priviți la crinii de pe câmp
Priviți la crinii de pe câmp în zilele de vară,
Cum se înclină maiestos ca perle‐ntr‐o brățară,
Nici Solomon cu slava lui n‐avea o frumusețe,
Să‐ntreacă haina lor de vis, de slavă și noblețe.
Așa îmbracă Dumnezeu cu marea Lui putere
Atâtea mii și mii de flori, ca niște giuvaere,
Şi cu penelul de Artist pictează în pășune
O gingășie de zefir pe pânza de tăciune.
Şi florile nu torc, nu țes, doar suferă văpaia,
Şi nu cârtesc atunci când văd că nu mai vine ploaia.
Iar Dumnezeu le dă veșmânt, din cele mai frumoase,
Voalul diafan, curat, — petalele sfioase.
Şi dacă iarba de pe câmp o face El să crească,
Şi‐o‐mbracă‐n strai imaculat, cu mâna Lui regească,
Oare nu suntem noi mai dragi ca floarea din coline?
Nu va purta grijă de noi, cum știe El mai bine?
O, frații mei, sfinte surori, lăsați îngrijorarea!
Avem un Dumnezeu măreț care ne‐a dat salvarea...
Nu vă îngrijorați zicând, parc‐am fi strânși în clește:
Ce vom mânca, sau ce vom bea? — când El ne păstorește.
Priviți la crinii de pe câmp! Chiar Tatăl îi îmbracă,
Să ne zâmbească doar o zi, și‐apoi zâmbind să treacă;
Oare nu ne va da‐n Hristos slăvita‐mpărăție,
Să fim moștenitori ai Săi, aici și‐n veșnicie ? (V.P.)
OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE IN BISERICĂ

1. Familia Ilea dorește să fie susţinuă în lucrarea din localitatea Dorobanţu. Fraţii,
surorile, tinerii, și toţi cei care au pe inimă această lucrare, sunt rugaţi să susţină
prin post și rugăciune, dar și prin slujire efectivă și participarea la serviciile de
închinare, contribuind astfel la zidirea şi îmbărbătarea duhovnicească a sufletelor
din această biserică.
2. Fr. Todor Adrian, şi Biserica „Sfanta Treime” din Hârşova, are în continuare nevoie
de voluntari dedicaţi care pot da o mână de ajutor fraţilor baptişti din loc. Crucea,
jud. Constanţa, care cer sprijin pentru îmbărbătarea duhovnicească a frăţietăţii din
această localitate, prin vizite şi participare la serviciile divine de închinare.

