Lecțiuni pentru studiu biblic
aprilie 2013
 7 apr. 2013 Ispăşirea prin HRISTOS ‐Rom. 3:21‐28; (I Ioan 2:2)
 14 apr. 2013 Etapele lucrării lui HRISTOS (I) umilirea Sa
‐Filip. 2:5‐8; I Pet. 3:18‐20; (Filip. 2:6‐7)
 21 apr. 2013 Etapele lucrării lui HRISTOS (II) glorificarea Sa
‐ Fap. 2:32‐36; (Filip. 2:9‐11)
 28 apr. 2013 Oficiile lui HRISTOS: preot, rege, profet
‐ Evr. 1:1‐3; 7:11‐17; (Mat. 2:11)

 INVITAŢIE:
 În fiecare Duminică de la ora 1500 la biserica din loc, fr. Pastor Ghiţă Marian ţine un
curs de caticheză cu toţi cei interesaţi să‐L mărturisească pe Domnul ISUS în apa
botezului.
 Fr. Dorian Negoi reaminteşte că în fiecare Sâmbătă de la ora 1700, 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.
 În fiecare Sâmbătă de la ora 1000, la BCB nr. 1, Fr. Păstor Ghiţă Marian, prezintă
tuturor celor interesaţi un „Curs de edificare şi zidire spirituală din Cuvântul lui
Dumnezeu. “Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte, unii
faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus; pentruca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi
pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos .” (Rom. 15:5‐6)

 Suntem chemaţi să susţinem în rugăciune, „Săptămâna de Evanghelizare” ce va
avea loc la Biserica din Galeşu începând cu data de 29 Aprilie 2013.
 În data de 13 Aprile 2013 fraţii din Galeşu, vor să dăruiască o zi de slujire la
curăţenie în Azilul de bătrâni din localitatea Oraşu Nou. Domnul să răsplătească pe
toţi aceia care vor să aducă o mărturie de dragoste, prin îngrijirea celor care au
nevoie.
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), Bratu Aurelia, 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, Simion Ion.
Bătrâni; Surori: Baltac Elena (Mereni), Capotă Ana, 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 şi 1800-2000; -Vineri 1800-2000
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El are un plan şi cu tine
Motto
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, şi al Fiului
şi al Sfântului Duh şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit Eu”
Matei 28:19,20

Suntem creaţia lui Dumnezeu şi nimic din tot ce a creat El nu este întâmplător sau
lipsit de importanţă. Acest lucru îl vedem desluşit încă din Carte Geneza când,
Dumnezeu, după ce L‐a creat pe Adam i‐a dat şi prima însărcinare. Citim în Cap. 2:15
„Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l‐a aşezat în Grădina Edenului ca s‐o lucreze şi s‐o
păzească”. Orice activitate umană, oricât de mică, presupune un anumit plan. Astfel,
plănuim ce vom mânca sau ce vom face mâine, ce vom face în concediu sau în week‐
end, ce maşină sau ce aparate electrocasnice ne vom cumpăra, ce ţinută vom îmbrăca
la nunta prietenilor, etc. Totul este plan şi planificare. Experienţa arată însă că nu toate
planurile sunt sortite să reuşească. Uneori, deşi am investit energie, timp şi resurse nu
obţinem ce am plănuit. Sunt situaţii în care un posibil eşec nu înseamnă neapărat
”sfârşitul lumii”; observi care este cauza, faci eventualele corecţii şi reincepi.
Alteori nu mai putem să reinodăm firul rupt. Spre exemplu o eroare în creşterea
copiilor nu mai poate fi reparată, este un eşec irecuperabil. Acelaşi lucru putem spune
şi despre sănătate; odată pierdută, n‐o mai putem recupera.
Recapitulând, putem spune că orice activitate umană presupune un plan şi că planurile
pot fi bune sau nu, reuşite sau eşuate. Cum putem aprecia dacă un anumit plan are
sau nu şanse de succes?
Există un proverb care spune ”de‐ar şti omul ce‐ar păţi, dinainte s‐ar păzi”. Planurile
bune ne conduc spre armonie, bucurie, succes, binecuvântare, iar cele rele spre
tristeţe, deprimare, neânţelegeri, eşec, etc.
Succesul ca şi eşecul depind de cine binecuvântează. Sfânta Scriptură ne spune în
Cartea Eclesiastul, Cap. 2, vers. 11 „Apoi când m‐am uitat cu băgare de seamă la toate
lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele şi la truda cu care le făcusem, am văzut că
în totul este numai deşertăciune şi goană după vânt şi că nu este nimic trainic sub
soare”. Apoi tot Eclesiastul adaugă în Cap. 3:14 „Am ajuns la cunoştinţa că tot ce face
Dumnezeu dăinuieşte în veci şi la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat şi nimic
de scăzut” pentru că „Orice lucru El îl face frumos la vremea lui” (Ecles. 3:11).
Prin urmare, planurile supervizate de Dumnezeu, chiar dacă uneori par de neinţeles
şi imposibile, conduc spre un final fericit. Iată câteva exemple de planuri binecuvântate,
din Sfânta Scriptură.

Fraţii lui Iosif au planuit să scape de el şi l‐au aruncat într‐o groapă apoi, l‐au vândut
rob. Dumnezeu, însă avea alt plan pe care ni‐l explică chiar Iosif în Geneza 50:20 „Voi,
negreşit v‐aţi gândit să‐mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să
împlinească ceea ce vedeţi azi, şi anume să scape viaţa unui popor în mare număr”.
În Cartea Estera citim că Haman, marele slujbaş al împăratului Ahaşveroş, supărat pe
iudeul Mardoheu, pusese la cale nimicirea întregului popor evreu. Planul lui Haman
este dat peste cap de către Dumnezeu care transformă victima în învingător şi pe
Haman şi colaboratorii săi în victime (Estera 7:10).
Un caz special îl reprezintă proorocul Iona. Dumnezeu îl trimite să propovăduiască
pocăinţa în cetatea Ninive: ”Scoală‐te, du‐te la Ninive, cetatea cea mare şi strigă
împotriva ei. Căci răutatea ei s‐a suit până la Mine!”(Iona 1:2). Iona „s‐a sculat să fugă
la Tars, departe de faţa Domnului”, deci în direcţia opusă. Dumnezeu însă „nu Se lasă să
fie batjocorit”(Gal. 6:7). După ce‐i administrează lecţia ascultării, ţinându‐l trei zile în
pântecele unui peşte mare, Îi reînoieşte porunca. „Şi Iona s‐a sculat şi s‐a dus la Ninive,
după Cuvântul Domnului” (Iona 3:3).
Cel mai neobişnuit exemplu de planuri răsturnate şi apoi binecuvântate, de către
Dumnezeu, este cel al lui Saul. Crescut în legea iudaică ”Legea părinţilor noştri” (Fapte
22) Saul „sufla teroare” în rândul primilor creştini din Ierusalim, ”legând şi punând în
temniţă bărbaţi şi femei (prigonindu‐i) până la moarte”. (Fapte 22:4). Cu scrisori, din
partea Marelui preot şi a bătrânilor din Ierusalim, se angajase să meargă la Damasc
pentru a‐i aduce legaţi pe toţi creştinii de acolo spre a fi pedepsiţi. Dumnezeu, însă avea
alt plan, care a schimbat într‐o clipită planul lui Saul, obligându‐l să cadă cu faţa la
pământ şi să exclame: ”Ce să fac Doamne?”.Şi răspunsul i‐a venit prin ”Anania, bărbat
temător de Dumnezeu” (Fapte 22:12), care i‐a transmis misiunea încredinţată de către
Dumnezeu şi care suna astfel: ”Dumnezeul părinţilor noştri te‐a ales să cunoşti voia Lui,
să‐L vezi pe Cel Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura Lui; căci Îi vei fi martor, faţă de toţi
oamenii, pentru lucrurile pe care le‐ai văzut şi auzit” (Fapte 22:14,15). Schimbându‐i
planul, Dumnezeu i‐a schimbat şi numele în Pavel, apostolul neamurilor.
Apostolii, erau nişte simpli pescari, când au fost chemaţi de Domnul Isus Să‐L urmeze.
Dumnezeu care ”a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari” (1 Cor.
1:27), a reuşit să transforme aceşti oameni simpli în propovăduitori ai Evangheliei
Mântuirii şi pescari de oameni.
Dacă toate acestea au funcţionat în vechime, funcţionează şi astăzi pentru că „Isus
Hristos este acelaşi, ieri azi şi în veci!” (Evrei 13:8). Când te laşi condus de Dumnezeu,
chiar dacă uneori simţi că eşti „în valea umbrei morţii” (Ps. 23:4), aminteşte‐ţi că tot
Dumnezeu a promis aleşilor săi „Nicidecum n‐am să te las, cu nici un chip nu te voi
părăsi”(Evrei 13:5) şi ne porunceşte şi nouă astăzi „Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea!”(Ioan
16:33). Roagă‐L pe Dumnezeu să‐ţi descopere planul Lui pentru că, omului care se teme
de Domnul, „Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie s‐o aleagă” (Ps. 25:12)
Amin
Prof. ing. Gheorghe Gavrilă

CUVÂNTUL ZILEI
“Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o
jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.
Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să
puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. Rom. 12:1-2

C 184 (C. Ev.)
Ascultă glasul ce te cheamă, predă-ţi viaţa Domnului;
Ascultă glasul ce te îndeamnă să te supui azi cerului.
Cor:
ISUS HRISTOS te vrea cu El în slavă,
Ziua de mâine nu-i a ta.
De vrei să fii în veci cu Creatorul,
Ascultă azi chemarea Sa!
Ascultă-I azi chemarea sfântă cât încă e Mântuitor.
Oricum Il vei vedea odată în haina de judecător.
Acum e timpul cel din urmă, când necredinţa ia avânt,
Dar tu alege calea bună şi vei ajunge-n cerul sfânt.
OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE IN BISERICĂ

1. 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 lucrării spirituale şi administrative, aşteptăm
voluntari dedicaţi lucrarii DOMNULUI care se pot alătura familiilor Ilea, Baicu şi Nicola.
2. Fr. Misionar Todor Adrian şi Biserica „Sf. Treime” din Hârşova, doresc să fie
susţinuţi în rugăciuni și orice fel de sprijin material şi/sau financiar pentru a putea
continua lucrarea cu copiii de etnie turcă. Aceşti copii sunt antrenaţi în activităţi
educaţionale creștine, în fiecare Marţi și Vineri după care sunt serviţi cu o masă caldă.
3. În fiecare sâmbătă între orele 1500 ‐1700 continuă repetiţiile Orchestrei, sub
îndrumarea fr. Cornel Nicola. în acelaşi timp are loc şi formarea grupei de începători
sub îndrumarea sorei Lidia Rusu. Rugăm pe toti părintii copiilor care cântă în orchestră
să privească aceasta lucrare cu toată seriozitatea şi să aducă copiii la toate repetiţiile.
4. Repetiţia pentru „Fanfară”, are loc la Bis. Penticostală, str. Amurgului nr. 43, după
următorul program: Marţi şi Vineri de la ora 1800 şi Sâmbătă de la ora 1000. Începătorii
vor fi prezenţi neapărat Sâmbăta. Cei interesaţi vor lua legătura pentru detalii cu fr.
Gaby Gherman telf. 0748884201. Se cere seriozitate deosebită.

