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2017 - Planul lui Dumnezeu pentru lume
Martie
Să cunoaştem doctrinele biblice

Anul I

 05 – Lucrarea Duhului Sfânt – Ioan 16:7-14 (Ioan 16:13)
 12 – Oamenii –creaţi de Dumnezeu – Psalmul 8 (Gen. 2:7)
 19 – Chipul lui Dumnezeu în om – Geneza 1:26-27 (Gen. 1:27)
 26 – Omul nou în Hristos – 2 Corinteni 4:16 – 5:10 (2 Cor. 5:17)

Anul VI, Nr. 70, 01 MARTIE 2017

◊ Anunţuri:

Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi: Familii: Danciu Ioan şi
Florica, Dăduică Ioan şi Floarea,
Fătu Nicolae şi Stana, Gergeli Ioan
şi Sofia, Sbângu Ioan şi Aurica,
Todor Adrian şi Ecaterina.
Surori: Alexiu Vasilica, Armeanu
Elisabeta, Baban Antonina, Baicu
Stela, Bâgu Maria, Bratu Aurelia,
Butuc Elisabeta (Vetuţa), Camen
Maria, Ciutac Petria, Dragomir
Emilia, Focşeneanu Valerica,
Furculeşteanu Floarea, Gheaţă
Maria, Gheorghiu Maria, Ilea
Lucica, Iordache Steluţa, Jean
Ileana, Lisenco Evelina, Lisenco
Victoria, 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, Arghir Adrian, Bălan Gino,
Camen C-tin, Cazacu Daniel,
Cojocaru Vasile, Filipescu Iosif,
Gherman Ghe., Gherman Nicu,
Marcu Ioan, Pascale Ioan, Răchită
Marinel, Simion Ion, Socol Neagu.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori:
Baltac Elena, Capotă Ana, Frăţiloiu
Margareta, Graur Olga, Leţa Maria,
Paraschiv Ana, Păcuraru Emilia,
Petrescu Maria, Preda Emilia,
Voicu Elisabeta.
Fraţi: Jurcă Constantin.

 În fiecare Duminică, începand de la ora 09:30
la 11:00, se desfăşuara cursul de cateheză cu toţi
cei ce vor să-L mărturisească pe Domnul ISUS în
apa botezului.
 Duminică 5 Martie, seara - slujeşte Corul Mixt
şi grupa de copii
 Miercuri 8 Mar.- Ora surorilor de la orele 17:00
 Duminică 12 Martie, dimineaţa de la ora 10:00
Adunarea Generală anuală a Bisericii
 Duminică seara, 12 Martie, - Seara Tinerilor
 Vineri şi Sâmbătă, 17-18 Martie - Şcoala
Antiohia, curs de Homiletica ( predicare )
 Sâmbătă 18 martie orele 17:00 –Întâlnirea
zonală a tinerilor baptişti.
 Duminică dimineaţa, 19 martie - invitat special
pastorul Amiel Drîmbe.
 Duminică seara, 19 Martie - Orchestra
 Duminică 26 Martie - Corul tinerilor din BCB Sf.
Treime Bucureşti. Însoţiţi de pastorul Ionel Iubas.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Martie;
Banu Cornelia
Bălăn Luminiţa
Bejenaru Radu
Boş Ioana
Camen Simion
Caranfil Valentina
Condrea Ligia
Crihan Gheorghe
Crihan Luca
Crihan Melentina
Cucuveanu Nastasia
Dumitraşcu David
Dumitru
Lidia
“
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Dumitru Petruţa
Fulea Emanuel
Holhoş Cornel
Ilaşcă Doina
Lisenco Evelina
Marcu Ioan Junior
Nicola Gabriela
Niculae Emilia
Sintea Aurelia
Tudor Mihaela
Turcu Roxana
Voicu Elisabeta
Zadic Ioan
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“Ai dat celor ce se tem de tine un steag, ca
să-l înalţe spre biruinţa adevărului. Pentruca
preaiubiţii Tăi să fie izbăviţi, scapă-ne prin
dreptatea Ta, şi asculta-ne.”
Ps. 60: 4-5

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

Invitaţie la drumeţie

”Dar un Samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el, şi când l-a
văzut, i s-a făcut milă de el.” (Luca 10:33)

Viaţa noastră este o călătorie din efemeritate spre eternitate. Scriptura ne
descoperă că suntem: ”nişte străini şi călători” (1Petru 2:11) şi că este foarte
important să găsim drumul adevărat care ne ajută să ajungem la destinaţia finală
pregătită de Creatorul. Domnul Isus a făcut lucrurile clare şi a proclamat acest
adevăr când a spus: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl
decât prin Mine.” (Ioan 14:6). Oamenii au căile lor, Dumnezeu are Calea Sa. Iată de
ce vă provocăm să faceţi linişte în suflet şi să priviţi la câteva căi pe care aleargă
oamenii în căutarea unui drum care să ducă în glorie. În această meditaţie plecăm
în drumeţie pe câteva trasee ce ni le oferă Biblia în Pilda Samariteanului milostiv.
1. Pe drumul care coboară. Cartea Sfântă relatează că: “Un om se cobora din
Ierusalim la Ierihon.” (Luca 10:30/a). Ierihonul şi Damascul sunt cele mai vechi oraşe
din lume locuite în permanenţă. Dar ca să ajungi la Ierihon trebuie să cobori în cel
mai de jos loc de pe pământ la aproape 400 de metri sub nivelul mării. Este drumul
pe care călătorim fiecare dintre noi. Din punct de vedere economic lumea se
prăvăleşte spre dezastru. La fel şi sub aspect social. Dar, ce-i mai trist este că şi din
punct de vedre spiritual lucrurile nu arată prea diferit. Suntem în vremea când până
şi urmaşii Domnului Isus sunt caracterizaţi ca: ”având doar o formă de evlavie dar
tăgăduindu-i puterea.” (2Tim.3:5). Deasemenea trăim momente în care: ”din pricina
înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.” (Matei 24:12). Ce trist. Să
ai la îndemână toate resursele Cerului şi să trăieşti o viaţă săracă şi lipsită de sens.
Dacă te afli pe drumul acesta eşti în mare pericol. Da! Nu poţi opri îmbătrânirea
trupului dar poţi să faci ca sufletul tău să întinerească în Domnul.
2. Pe drumul oamenilor frustraţi. Este o altă potecă pe care călătoresc mulţi.
Întâlnim pe drumul acesta tâlharii care jefuiesc la drumul mare fără milă: ”… A
căzut între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn,
au plecat, şi l-au lăsat aproape mort.” (Luca 10:30/b). Oameni neîmpliniţi! Tot pe
drumul acesta facem cunoştinţă cu Bartimeu: ”un cerşetor orb, şedea jos lângă
drum, şi cerea de milă.” (Marcu 10:46).
Ce tragedie! Timeu însemană: ”Cel stimat, apreciat, onorat” (Dicţionar biblic) iar
fiul său – Bartimeu – este un cerşetor de lângă drum. O, voi cei trudiţi şi împovăraţi!
Opriţi-vă! Orice neîmplinire şi orice frustrare se termină la întâlnirea cu Domnul Isus.
Bartimeu îşi capătă vedrea, şi are şansa să devină copil a lui Dumnezeu prin jertfa

de la Golgota. Este valabil şi pentru tine care te zbaţi să fi fericit şi împlinit dar nu
reuşeşti fiindcă o faci pe cont propriu fără Mântuitorul. Mesajul poetului te îndeamnă
să meditezi profund la viaţa ta şi să faci ce trebuie cu ea: ”În grabă trece viaţa ta / Şi
ziua ta s-a dus. / Deci vino azi în plină zi / La crucea lui Isus, La crucea lui Isus.”
(C.Ev.#779).Doar astăzi, deoarece mâine s-ar putea să fie prea târziu.
3. Pe drumul unei religii fără impact. Este una din rutele cele mai frecventate
din toate vremurile. Cuvântul relatează că: ”Din întâmplare, se cobora pe acelaşi
drum un preot; şi, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un
Levit trecea şi el prin locul acela; şi când l-a văzut, a trecut înainte pe alături.” (Luca
10:31-32). Amândoi – preotul şi levitul – aveau menirea şi slujirea de a sta lângă
oameni şi de le fi de folos în salvarea sufletului lor. Dar amândoi au trecut pe lângă
cel căzut între tâlhari pentru că religia nu rezolvă problema.
Ea înseamnă să faci tu ceva ca să fi mântuit. Omul lui Dumnezeu este tranşant
când întreabă direct: ”Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este
zadarnică?” Iar apoi vine şi face lumină explicând că: ”Religia curată şi neîntinată,
înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în
necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.” (Iacov 1:20, 27).
Fac fapte bune pentru că am fost mântuit şi nu ca să fiu mântuit. Ai doar o
religie sau ai o relaţie adevărată cu Fiul lui Dumnezeu? Care este impactul slujirii
tale printre ”cei căzuţi între tâlhari” din jurul tău? Te cunosc orfanii şi văduvele? Dar
săracii, bolnavii şi necăjiţii acestei lumi? Dumnezeu i-a lăsat lângă tine ca să te
ocupi de ei şi să faci o slujbă cu Evanghelia în aşa fel ca ei să fie mântuiţi. Opreştete şi ia aminte la aceste întrebări!
4. Pe drumul samariteanului care urcă. Ajungem să facem cunoştinţă cu: ”un
Samaritean, care era în călătorie” (Luca 10:33), asta însemnând că el urca. De la
Ierihon în jos drumul se înfundă la Marea Moartă. Singura explicaţie este că
samaritenul urca spre Cetatea Păcii. Ceea ce a făcut el îţi taie respiraţia: ”a venit în
locul unde era el, şi când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat
rănile, şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la
un han, şi a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat
hangiului, şi i-a zis: “Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la
întoarcere.“ (Luca 10:33-35). Nu şi-a pus în nici un fel problema că n-ar putea să-l
ajute şi nici că nu ajunge la timp unde avea treabă. N-a făcut ce-au făcut oamenii
religiei, ci – dezinteresat – a jertfit şi a cheltuit ca să salveze un om de la moarte.
Exact cum a făcut şi Dumnezeu care: ”a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca
oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). Fantastic! Ce
dragoste jertfitoare şi ce exemplu de slujire! Numai cei care ”urcă” pot face aşa
ceva. Aşa că: ”În via lui Isus intră să lucrezi / Pe slabi să-I întăreşti pe toţi să-i
serveşti. / Ceas cu ceas din viaţa ta, / Foloseşte-le în lucru pentru Isus.” (C.Ev.#552).
Iar la sfârşit să ajungi pe podiumul de premiere al veşniciei ca să primeşti
răsplata meritată.
RUGĂCIUNE ”Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!” (Ps.139:24)
Pastor Mihai Sarbu

CEREMONIILE BISERICII:
-Duminica
930 -1200 şi 1800-2000;
Repetiţiile corului;
-Adoramus
-Betania
Repetiţiile orchestrei; -Gr.I şi II
Întâlnirile tineretului:

- Vineri
- Joi
- Vineri
- Sâmbătă
- Sâmbătă

1800 - 2000
1800 - 2000
1600 - 1800
1500 - 1700
1800 - 2000

Comunicatul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din
România cu privire la familie şi “parteneriatul civil”
1. Credincioşii baptişti din România înţeleg din Sfintele Scripturi că familia a fost
întemeiată de Dumnezeu în baza legământului liber consimţit între un singur bărbat
şi o singură femeie. Scopul soţilor este de a se ajuta reciproc pentru o vieţuire în
voia Creatorului, de a naşte, creşte şi educa copii, ajutând la formarea unei societăţi
sănătoase din punct de vedere spiritual, moral şi social. Bisericile baptiste din
România cred, apără şi promovează sacralitatea familiei şi sacralitatea vieţii de la
concepţie până la deces.
Iniţiativa legislativă de a instituţionaliza “parteneriatul civil”, reprezintă o încercare de a distruge familia întemeiată de Dumnezeu. Istoria recentă a ţărilor care, în
numele “toleranţei şi egalităţii”, au acceptat această ideologie, ne arată că “modelul
alternative” reprezintă doar un pas al proiectului global de a distruge familia.
În faţa acestui pericol, Bisericile Baptiste din România se roagă ca Dumnezeu
să dea familiştilor şi conducătorilor spirituali curajul şi înţelepciunea necesare
pentru a apăra familia naturală şi tradiţională. În acelaşi timp, cerem respectuos
tuturor membrilor Parlamentului României să nu dea curs unor iniţiative legislative
care desconsideră, atât ordinea divină a creaţiei, cât şi solicitarea celor trei milioane
de cetăţeni cu privire la modificarea articolului 48 din Constituţia României.
Preşedinte, Viorel Iuga
2. Având în vedere faptul că din motive doctrinare baptiştii din România susţin
sacralitatea vieţii de la concepţie până la deces precum şi sacralitatea familiei,
Consiliul Uniunii Bisericilor Baptiste din România, întrunit în 27-28 februarie 2017 la
Herina, judeţul Bistriţa Năsăud, încurajează slujitorii duhovniceşti şi membrii
bisericilor să sprijine spiritual şi prin participare desfăşurarea Marşului pentru viaţă
2017.
Viorel Iuga, preşedinte Uniunea Baptistă din România
3. În perioada 1-31 Martie 2017, în numeroase oraşe şi localităţi din România şi
Republica Moldova se va desfăşura “Luna pentru viaţă 2017 –Ajută mama şi
copilul! Ei depind de tine” având ca punct culminant Marşul pentru viaţă 2017,
organizat Sâmbată 25 Martie 2017. Marşul pentru viaţă este la a -VII-a ediţie
naţională. La nivel naţional aceste manifestări nu au un organizator unic, ci în
fiecare oraş sau localitate există organizatori independenţi, care reprezintă
organizaţii şi instituţii pro-viaţă locale. Orice informaţii de la organizatorii locali se
găsesc pe site-ul marsulpentruviata.ro
Sursa: www.marsulpentruviata.ro

“Si daca Hristos este in voi, trupul vostru, da, este supus
Profetii împlinite :
mortii din pricina pacatului ; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihanirii. Si daca Duhul

Celui ce a inviat pe ISUS dintre cei morti locuieste in voi, Cel ce a inviat pe Hristos
ISUS din morti, va invia si trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Sau, care
locuieste in voi”.
Rom. 8:10-11

