Lecțiuni pentru studiu biblic
Luna ianuarie 2013
 6 ianuarie 2013 Structura Bibliei -Ps. 119:1-18; (Ps. 119:15)
 13 ianuarie 2013 Formarea Bibliei -Ps. 119:144-152; (Ps. 119:160)
 20 ianuarie 2013 Inspiraţia şi autoritatea Bibliei.
-Gal. 1:11-12; II Tim. 3:14-17; (2 Petru 1:21)
 26 ianuarie 2013 Suficienţa Bibliei.
-Marcu 7:1-13; I Cor. 15:1-5; (Apoc. 22:18)

 INVITAŢIE:

 Duminică, 6 ianuarie 2013, ora 17.00, vom fi vizitaţi de un grup de tineri împreună
cu fratele misionar, Adrian Todor de la Biserica “Sfânta Treime” din Hârşova .
 Suntem chemaţi să susţinem în rugăciune, grupul de tineri ce sunt plecaţi în
misiune în Republica Moldova, împreună cu fratele pastor Emanuel Grozea.
 Repetiţia pentru „Fanfară”, are loc la Bis. Penticostală, str. Amurgului nr. 43, după
următorul program: Marţi şi Vineri de la ora 18:00 şi Sâmbătă de la ora 10:00.
Începătorii vor fi prezenţi neapărat Sâmbăta. Cei interesaţi pentru detalii vor lua
legătura cu fr. Gaby Gherman tel. 074-888-4201. Se cere seriozitate deosebită.
 În fiecare sâmbătă între orele 15:00 -17:00 continuă repetiţiile Orchestrei, sub
îndrumarea fr. Cornel Nicola, şi în acelaşi timp şi formarea grupei de începători
sub îndrumarea sorei Lidia Rusu.
 Fr. Dorian Negoi reaminteşte că în fiecare sâmbătă de la ora 17:00, va avea loc
întâlnirea cu toţi tineri din biserică. Invităm toţi tineri interesaţi la Casa Domnului,
pentru; studiu, slujire, rugăciune şi părtăşie la fiecare sfârşit de săptămână.
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, Butuc Elisabeta (Vetuţa),
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, Voicu Elisabeta.
Fraţi: Dobrescu Călin, Mich Vasile.
SERVICIILE BISERICII: -Duminică 930 -1200 si 1700-1900; -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.
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Apare lunar, în prima Duminică din lună

Ceea ce eşti, sau ceea ce primeşti?
Motto
„Căci celui ce are, i se va da, şi va avea de prisos; dar
de la cel ce n-are, se va lua şi ceea ce are! (Matei 25:29)

Uneori, şi de cele mai multe ori, avem tendinţa de a face confuzie între
ceea ce suntem şi ceea ce primim. Sunt persoane care n-au realizat niciodată
nimic, dar pentru că arată „bine”,au „look”, sunt foarte apreciate şi respectate,
chiar adulate. Alţii, sunt apreciaţi pentru ce au fost sau sunt părinţii, bunicii, etc.
astfel încât aceste persoane se înpăunează cu gloria altora. Şi acest
comportament, de cele mai multe ori, „prinde”. Dumnezeu, când ne-a creat, ne-a
dat fiecăruia un număr de talanţi pe care să-i investim după libera noastră
alegere. Astfel, din perspectiva lui Dumnezeu, nimeni nu se naşte sărac.
Important este faptul că Dumnezeu ne-a dat şi noi am primit tot ce ne-a
dat, pentru ca şi noi, la rândul nostru, ”să devenim”. Ce înseamnă „să devenim”?
Înseamnă să investim, să fructificăm aceşti talanţi pentru ca în final, să primim
cea mai importantă apreciere: ”intră în bucuria stăpânului tău!”(Matei 25:21).
Citind Sfânta Scriptură, găsim numeroase exemple de persoane care,
deşi înzestrate de către Dumnezeu, şi-au utilizat talanţii în mod eronat cu
consecinţe, de cele mai multe ori, tragice. Astfel: Adam şi Eva au primit totul, dar
prin neascultare, au falimentat în faţa seducţiei diavolului în chip de şarpe.
Esau, la rândul său, renunţă, într-un moment de neatenţie, la dreptul
întâiului născut, pentru o ciorbă de linte (Geneza 25:27,28,33).
Samson, binecuvântat de către Dumnezeu, încă de la naştere
(Judecători 13:24),ajunge judecător în Israel şi deşi reuşeşte să-i invingă de
nenumărate ori pe filisteni, are un sfârşit tragic. Irosindu-şi puterea primită în
lucruri deşarte n-a observat că „Domnul se depărtase de el”, deoarece. În
vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce-i plăcea”(Judecători
16:20 şi 17:6).
Iuda, vânzătorul, a avut privilegiul de a se afla, timp de trei ani, în şcoala
Domnului Isus, numărându-se printre cei doisprezece apostoli. N-a preţuit acest
har, cei treizeci de arginţi, primiţi pentru vânzare, cântărind mai mult în ochii lui.
A sfârşit aşa cum spusese Domnul Isus în timpul Cinei. ”Dar vai de omul acela

prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut!
(Matei 26:24).
Vestea bună este că avem în Biblie şi mai numeroase exemple de
oameni care nu şi-au îngropat talanţii şi Domnul i-a binecuvântat.
Moise, a fost binecuvântat încă de la naştere şi a devenit instrumentul
prin care Dumnezeu şi-a izbăvit poporul ales din mâna lui Faraon şi l-a condus
spre Ţara Promisă. (Exod 2:2 şi 3:10 şi Deuteronom 34:10).
Iosua, a continuat proiectul lui Dumnezeu, reuşind să călăuzească
poporul în ţara „unde curge lapte şi miere”.(Deut. 1:38, Iosua 1:6 şi 24:15).
Ghedeon, pe vremea judecătorilor, a primit însărcinarea să izbăvească
pe Israel din mâna lui Madian şi după ce şi-a indeplinit misiunea a putut să
spună: ”eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul
va domni peste voi”.(Judecători 6:12,14 şi 8:23).
David, păştea oile tatălui său când a fost chemat de Domnul, prin vocea
proorocului Samuel, să domnească peste Israel. După ce l-a biruit pe Goliat şi a
scăpat de prigonirea lui Saul a devenit împărat în locul acestuia (1 Samuel 16:13
şi 17:34,51 şi 2 Samuel 5:4) şi „omul după inima lui Dumnezeu”.
Daniel, deşi foarte tânăr şi departe de casa părintească, este
binecuvântat de Dumnezeu cu „ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri şi
înţelepciune....priceput în toate vedeniile sau visele” (Daniel 1:4,17.20). Are însă
privilegiul ca însuşi împăratul Nabucadneţar să-i cadă la picioare după tâlcuirea
visului acestuia şi este înălţat peste tot ţinutul Babilonului, fiind pus „ca cea mai
înaltă căpetenie a tuturor înţelepţilor Babilonului”. (Daniel 2:46,48).
Saul din Tars, fariseu strălucit, cu studiile făcute la picioarele lui
Gamaliel, devine, pe drumul Damascului, un vas ales pentru Cristos cu numele
schimbat în Pavel, apostolul neamurilor. (Fapte 22:3,21).
Trăim în averea lui Dumnezeu şi suntem avertizaţi în permanenţă să
veghem asupra noastră pentru ca „orice om să fie grabnic la ascultare, încet la
vorbire, zăbavnic la mânie”(Iacov 1:19). În acelaşi timp se cuvine să luăm aminte
la cuvintele aceluiaşi apostol Iacov care spune „Nu vă înşelaţi prea iubiţii mei
fraţi: orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-se de la
Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare”.(Iac. 1:17).
Începem un nou an şi fiecare este dator să-şi facă un bilanţ şi să se
întrebe ce a făcut, ce face şi mai ales, ce intenţionează să facă cu talanţii primiţi
pentru a deveni ceea ce Domnul intenţionează să devenim.
Fiţi binecuvântaţi în Domnul!
Amin
Prof.ing.Gheorghe Gavrilă
CUVÂNTUL ZILEI

“Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi
statornic! Nu mă lepăda de la Faţa Ta, şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt.
Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!”
Ps. 51:10-12

Săptămâna de rugăciune se va ţine în perioada: 06-13 Ian. 2013
Tema: Eu şi casa mea
-

Duminică- Eu şi casa mea vom sluji Domnului
Text: Iosua 24:1-15
Luni – Va porunci casei lui să ţină Calea Domnului Text: Geneza 18:17-19
Marţi – Altar în familie
Text: Iov 1:1-5
Miercuri – Tineri consacraţi în slujire
Text: 1 Samuel 7:1-6
Joi – Familii care încurajează lucrătorii
Text: Fapt. Ap. 18:23-28
Vineri – Casa mea este casa lui Dumnezeu
Text: 2 Samuel 6:1-11
Sâmbătă – Casa mea este casa oamenilor lui Dumnezeu

-

Duminică – Casa mea este locul unde oamenii se întorc la Dumnezeu

Text: Fapt. Ap.16:11-15

Text: Fapt. Ap. 10:1-7; 23-24; 33-48

“Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este
voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” (I Tes. 5: 17-18)
“Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase…
Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că
zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul
omului, va găsi El credinţă pe pământ?”
(Luca 18:1, 7-8)
“Vegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile
acestea, care se vor întâmpla, şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.” (Luca 21:36)
OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE IN BISERICĂ

1. Fratele misionar Adrian Todor, doreste să tină un serviciu de evanghelizare în
perioada 16-19 ianuarie 2013, la Biserica „Sfanta Treime” din Hârşova. Suntem
chemaţi să susţinem în rugăciune această lucrare pentru ca oameni care nu Îl
cunosc pe DUMNEZEU să fie deschişi la vestirea Cuvântul Sfânt.
2. Fratele misionar Todor Adrian, şi Biserica „Sf. Treime” din Hârşova, doresc să fie
susţinuţi în rugăciune, și 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. Fraţii baptişti din loc. Dorobanţu jud. Constanţa, au nevoie de slujirea noastră prin
participarea la servicii de închinare, la zidire, şi îmbărbătare duhovnicească în
Biserica din această localitate. Pentru demararea lucrări spirituale şi administrative,
aşteptăm voluntari dedicaţi lucrarii DOMNULUI care se pot alătura familiilor Ilea,
Baicu şi Nicola.
4. În perioada 14-19 ianuarie 2013, la Biserica Baptista din Galeşu va avea loc
„Săptămâna Mondială de rugăciune”. Să fim treji, să veghem în rugăciune, şi în
orice lucrare care aduce slavă lui DUMNEZEU.

