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“Arată-mi Doamne Căile Tale!”
2018 - Planul lui Dumnezeu pentru familie
Februarie
Să cunoaştem doctrinele Biblice
Mântuirea -Darul cel mai de preţ
– Efeseni 2:11:22 (Efes.2:19)
Naşterea din nou –Miracolul vieţii noi
– Ioan 3:1- 13 (II Cor. 5: 17)
Biserica -O comunitate surprinzătoare
– Efeseni 3:1-13 (Matei 8:12)
Scopul şi organizarea Bisericii
– Efeseni 4:11-16 (Efes. 4:16)
Anul II
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“Ci iată legământul, pe care-l
voi face cu casa lui Israel, după
zilele acelea, zice Domnul: Voi
pune Legea Mea înlăuntrul lor, o
voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi
Dumnezeul lor, iar ei vor fi
poporul Meu”
Ieremia 31: 33
Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi: Familii: Arghir Adrian
şi

Maria, Camen C-tin şi Maria,
Danciu Ioan şi Florica, Dăduică
Ioan şi Floarea, Fătu Nicolae şi
Stana, Sbângu Ioan şi Aurica,
Todor Adrian şi Ecaterina.
Surori: Alexiu Vasilica, Armeanu
Elisabeta, Baban Antonina, Baicu
Stela, Bâgu Maria, Bratu Aurelia,
Butuc Elisabeta (Vetuţa), Capotă
Ana, Caranfil Valentina, Dragomir
Emilia, Duliga Tănţica, Focşeneanu Valerica, Gheaţă Maria,
Gheorghiu Maria, Ilea Lucica,
Iordache Steluţa, Jean Ileana,
Lisenco Evelina, Lisenco Victoria,
Mereuţă Chilea, Mihăilescu Aneta,
Mihăiluţă Stela, Moldoveanu
Sanda, Nicolae Emilia, Nicolin
Viorica, Pătrană Florieta, Stănescu
C. Mariana, Şulean Magdalena,
Tărnăuceanu Tanţa, Untaru Elena,
Vidican Viorica. Fraţi: Alexandru
Vasile, Bălan Gino, Cazacu Daniel,
Cojocaru Vasile, Filipescu Iosif,
Gergely Ioan, Gherman Ghe.,
Gherman Nicu, Lopăţică Ghe.,
Marcu Ioan, Pascale Ioan, Răchită
Marinel, Simion Ion, Socol Neagu.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori: Baltac Elena, Frăţiloiu
Margareta, Graur Olga, Leţa Maria,
Paraschiv Ana, Păcuraru Emilia,
Petrescu Maria, Preda Emilia,
Voicu Elisabeta.
Fraţi: Fulea Emanoil,

Str. Luminişului, nr. 6, Constanţa, România 900589
Telf/fax: 0241-633-845 E-mail: office@sfantatreimect.ro
Website:www.sfantatreimect.ro
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Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu.
Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.
I Ioan 4:7

◊ Anunţuri:
– Duminică 11 02 2018, Orchestra va sluji
prin cântare la BCB din localitatea Corbu, CT
– Miercuri 14 02 2018, începând cu orele
17:00, Ora Surorilor. – Întâlnirea lunară a
surorilor din biserica “Sfânta Treime” str.
Luminişului, nr. 6, Constanţa.
– Duminică 18 02 2018, orele 9:30 va avea
loc Adunarea Generală anuală a bisericii.
Toţi membrii bisericii sunt aşteptaţi să
participaţi la lucrările Adunarii Generale!
– Duminică 18 02 2018, în servciul divin de
seara - Programul Tinerilor.
– Duminică 25 02 2018, în servciul divin de
seara - Orchestra Bisericii va sluji pentru
lauda şi Gloria lui Dumnezeu.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Februarie;
Anăstăsoaie Zonia 28
Arghir Adrian
09
Bâgu Maria
03
Boghean Claudia 04
Bratu Aurelia
01
Capotă Ana
02
Cartacai Maria
11
Cimpoieşu Elena 06
Crihan Ana
17
Fătu Nicolae
25
Filipescu Elena
03
Focşeneanu Mihaela 10
Gheaţă Maria
24

Gheorghiu Maria
Gherman Petru
Maftei Cristina
Marcu Ioan senior
Olaru Ana-Gabriela
Petrescu Maria
Petrariu Dănuţ
Pleşa Eliza-Rebeca
Socol DanielaMagdalena
Stănescu Barbu
Stănescu Mariana
Vlăsceanu Fabiola
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“Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o
comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi
avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său, care-i
slujeşte. Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel
neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi
cel ce nu-I slujeşte.”
Mal. 3:17-18

Câmpul de misiune
Ați fost vreodată pe câmpul de misiune? Vă avertizez că e o întrebare
capcană. Mulți dintre noi, când auzim de „câmpul de misiune” ne gândim la a
pleca într-un loc îndepărtat, cu o limbă străină și o cultură total diferită de a
noastră. În mod tradițional, acest lucru este adevărat, dar v-ați gândit vreodată că
un „câmp de misiune” poate fi și strada pe care locuiți? Sau contextul de la locul
de muncă, sau familia din care faceți parte?
Timp de mai bine de 25 de ani, prietenul meu Ken a organizat întâlniri cu
diferiți patroni și directori oferindu-le ocazia acestora de a împărtăși probleme
comune, provocări și nevoi. De fiecare dată când un nou membru se alătura
acestei lucrări, Ken le oferea câte un afiș pe care să îl pună în biroul lor. Pe afiș
scria: „Acum intrați în câmpul de misiune.”
Acest lucru este interesant, pentru că atunci când Domnul ISUS a transmis
porunca pe care noi o numim „Marea Trimitere” – „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din
toate neamurile” (Matei 28:19) – El nu a spus că nu ar trebui să includem aici și
țara noastră, orașul sau comunitatea sau familia din care facem parte. Într-un
sens logic se pune întrebarea: dacă nu suntem în stare să avem un impact etern
asupra celor lângă care suntem acum, cum putem avea un impact asupra celor
lângă care nu suntem?
Majoritatea timpului cât am fost editor (10 ani) eu nu am fost un urmaș al
Domnului ISUS. Și chiar după ce mi-am încredințat viața în mâna Lui nu
înțelegeam cum să le spun altora într-un mod eficient despre credința mea și să îi
ajut să crească spiritual. Abia după ce m-am implicat în lucrare – și am început să
interacționez cu alți credincioși maturi în Hristos – am realizat că a spune altora
despre Hristos nu era o slujbă dedicată doar pastorului sau evanghelistilor și
misionarilor profesioniști.
Iată câteva învățături din Biblie care confirmă faptul că orice am face,
oriunde am merge, suntem deja pe „câmpul de misiune”:

Pentru unii oameni, noi suntem singurul „ISUS” pe care îl vor vedea. În
multe părți ale lumii, trăim într-o cultură secularizată, post-creștină. Mulți oameni
– în mod special oameni de afaceri – nu vor lua în considerare necesitatea să intre
într-un loc de închinare, chiar dacă au diferite întrebări de ordin spiritual. S-ar
putea ca noi să fim cei pe care Dumnezeu vrea să îi folosească pentru a le
răspunde la întrebările pe care le caută.
Domnul ISUS a spus ucenicilor Săi: „Voi sunteţi lumina lumii. O cetate
aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă.” (Matei 5:14). De asemenea, a
spus: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă
faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” (Matei
5:16) Putem arăta realitatea lui Hristos prin modul cum ne comportăm la locul de
muncă. Un prieten mi-a povestit despre lipsa de etică și standardele joase din
industria în care muncea el. I-am sugerat că acest context îi oferă o oportunitate
perfectă pentru ca firma lui să se diferențieze de celelalte, prin valorile susținute.
„Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului ISUS,
şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.” (Coloseni 3:17).
De asemenea, apostolul Pavel i-a îndemnat pe credincioșii din Corint:
„Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava
lui Dumnezeu” (1 Corinteni 10:31).Deci, data viitoare când vă gândiți să mergeți pe
„câmpul de misiune”, recunoașteți că deja sunteți acolo! Nici măcar nu trebuie să
vă faceți bagajele.
De Robert J. Tamasy

De ce te plângi
De ce te plângi când toţi lovesc în tine?
Rămâi mereu o stâncă de granit,
Un pom sădit chiar lângă drum, ştii bine,
Când are rod de toţi este lovit.

De ce te plângi când nu mai e lumină
Şi pentru-o clipă-n viaţă eşti învins?
Eşti obosit şi calea ţi-e străină
Priveşte acolo-n port e-un far aprins.

De ce te plângi când ai căzut pe cale?
Eroii credinţei cad şi se ridică iar
Căderea este-o parte-a vieţii tale
De te ridici atunci devii un far.

De ce te plângi când bolta e pustie
Şi norii grei umbresc cărarea ta?
Căci sus, acolo-n patria divină,
E numai zi, curaj, nu dispera.

De ce te plângi când eşti în suferinţă?
Tu eşti chemat să fii biruitor
Un murmur doar, în drum spre biruinţă
Te face laş şi e înjositor.

De ce te plângi când fraţii tăi de cruce
Te-au părăsit cu tot ce-i omenesc?
Căci DomnulISUS cu glas duios şi dulce
Îţi spune azi: “Eu nu te părăsesc”.

De ce te plângi când marea se frământă
Iar barca ta purtată e de val?
Căci noi plutim spre patria cea Sfântă,
Vâslim mereu pe marea de cristal.

De ce te plângi când toţi te dau uitării?
Tu eşti chemat lumină să răsfrângi
Dar nu uita de nu răspunzi chemării,
Tu eşti pierdut şi-atuncea poţi să plângi

Societatea contemporană a ajuns la miezul nopții
Într-o predică celebră intitulată “Prietenul de la miezul nopții” (inspirată din Luca
11:5-8), pastorul baptist Martin Luther King jr. spunea: “O lume imensă s-a adunat la
poarta Bisericii cerând ajutor. Biserica rămâne o călăuză, un far luminos, pentru călătorul
obosit din miez de noapte și care așteaptă de la Biserică trei pâini.” Aceste trei pâini sunt:
speranța, credința și iubirea.
Cei mai multi oameni, mai ales din generația tânără, și-au pierdut orice speranță.
Spitalele de psihiatrie și numărul sinuciderilor mărturisesc despre acest fapt. Românii sunt
la coada Europei când se vorbește despre speranță. Statisticile sunt îngrijorătoare, iar
migrarea în masă a tinerilor confirmă trendul acesta. Optimismul anilor nouăzeci s-a
evaporat și am rămas doar cu nepăsarea, corupția, distrugerea familiei, pierderea
oportunităților. Chiar unii creștini și-au pierdut speranța, uitând că lumea așteaptă de la
Biserică pâinea speranței.
Într-o generație frământată cu atâtea deziluzii oamenii și-au pierdut credința în
Dumnezeu. Mulți din necreștinii de azi au fost crescuți în biserici. Oamenii și-au pierdut
încrederea în Dumnezeu, unii în alții și în viitor. În mijlocul acestor frământări oamenii cer
Bisericii pâinea credinței. Numai credința în Cristos ne poate schimba viețile, ne arată
binele pe care să-l înfăptuim, ne face să vedem semnele revenirii Domnului ISUS Cristos.
Fiecare persoană dorește să iubească și să fie iubită. Cel ce simte ca nu-i iubit are
impresia că nu este băgat în seamă. Oamenii se simt singuri în mulțime și singurătatea îi
duce la depresie și disperare. Biserica nu poate fi indiferentă la strigătul după iubire al
societății. Biserica deține pâinea iubirii și trebuie să se ridice și s-o ofere celor flămânzi
după dragostea adevărată. Mai mult, Biserica trebuie să-L prezinte pe Cristos cel care este
Pâinea vieții și întruchiparea dragostei lui Dumnezeu.
Societatea contemporană a ajuns la miezul nopții. Este întuneric gros în lumea
noastră. Abia putem vedea pe unde merge drumul. Este miez de noapte în ordinea
mondială. Se fac pregătiri de război, se agită spiritele pe scena politică mondială. Este miez
de noapte în ordinea morală. Principiile morale și-au pierdut semnificația. Nu contează ce
zice Dumnezeu în Scriptură, ci doar ce decide majoritatea!
Miezul nopții este ora în care omul caută să împlinească porunca a unsprezecea: “Nu
te lăsa prins!” După morala de la miezul nopții păcatul cardinal este de a fi prins și virtutea
cardinală de a scăpa. Pentru mulți minciuna este foarte corectă, iar cel mai șmecher este
cel care supraviețuiește. Moralitatea de la miezul nopții a provocat o scădere tragică a
valorilor. Societatea contemporană se confruntă cu probleme extrem de grave, iar
oamenii așteaptă răspunsuri de la Biserica lui Cristos.
Deoarece societatea în care trăim este bolnavă, o Biserică bolnavă nu poate oferi
răspunsuri adecvate la problemele și căutările oamenilor. Doar o Biserică vie, sănătoasă și
plină de speranță, de credință și de de dragoste poate oferi lumii pâinea de care are atâta
nevoie.
Pastor Samy Tuțac
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- Duminica
9 -12 şi 18 -20 ;
- Repetiţiile corului; -Adoramus şi -Betania
- Repetiţiile orchestrei; -Gr.I şi II
- Întâlnirile tineretului:

- Vineri
- Joi
- Sâmbătă
- Sâmbătă
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