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Editat de Biserica Creştină Baptistă
Treime”
01. Iun. 2014 – Irodiada “Sfânta
şi Salomeea
–MamăConstanța
şi fică care s-au folosit în mod ticălos una
de lunar,
cealaltă în prima Duminică
- Mateidin
14:1-12 (Matei 14:8)
Apare
08. Iun. 2014 – Iuda Iscarioteanul – Ucenicul trădător. -Mat. 26:14-16; 27:1-10 (F. Ap.1:18)
lună
Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile)
B. Oameni importanţi dar nu ai lui Dumnezeu







15. Iun. 2014 – Tânărul bogat – Tânăr în căutarea mântuirii, fără însă să o obţină
- Mat. 19:16-30 (Mat. 19:30)
22. Iun. 2014 – Anania şi Safira – Soţii care s-au învoit să arate ce nu erau de fapt.
- F. Ap. 5:1-16 (F. Ap. 5:9)
29. Iun. 2014 –Dima -Omul care, din dragoste pentru lumea de acum, a dezertat din slujirea
sfântă.
-2 Tim. 4:1-22 (2 Tim. 4:10)

“Bun venit” tuturor
musafirilor
care
doresc să-L laude pe
Domnul, Salvatorul şi
Mântuitorul nostru în
Casa
Dumnezeului
celui viu, din locul
acesta.
Rugăciune pentru
bolnavi:
Familii:
Danciu Ioan şi Florica,
Dăduică Ioan şi Floarea, Fătu
Nicolae şi Stana, Gergeli Ioan şi
Sofia,
Mihăilescu Iordache şi
Aneta, Şulean Ion şi Magdalena,
Şerban Ion şi Tudora, Todor
Adrian şi Ecaterina.
Surori:
Armeanu
Elisabeta,
Baban Antonina, Bratu Aurelia,
Butuc Elisabeta (Vetuţa), Ciutac
Petria, Chiru Petrina, Crihan
Melentina,
Dragomir
Emilia,
Focşeneanu
Valerica,
Furculeşteanu
Floarea,
Jean
Ileana, Lisenco Evelina, Lisenco
Victoria,
Mihăiluţă
Stela,
Moldoveanu Sanda, Salamon
Mina, Sion Ileana, Untaru Elena,
Vidican Viorica. Fraţi: Alexandru
Vasile,
Camen
Constantin,
Cojocaru Vasile, Pascale Ioan,
Simion Ion.
Fraţi şi surori bătrâni; Surori:
Baltac Elena (de la Mereni),
Capotă Ana, Nicula Mărioara,
Paraschiv Ana, Petcu Ana, Preda
Emilia, Petrescu Maria, Voicu
Elisabeta. Fraţi: Dobrescu Călin,
Mich Vasile.

◊ Anunţuri:
• În fiecare Duminică, de la ora 15:00, are loc cursul de
caticheză cu toţi cei ce vor să-L mărturisească pe Domnul
ISUS în apa botezului. Cei interesaţi sunt rugaţi să ia
legătura cu fr. păstor Ghiţă Marian.
•Sâmbătă 21 iunie 2014, ora 16:00, la Biserica din loc va
avea loc ceremonia de căsătorie religioasă a sorei Ştefoni
Eliza-Rebeca, cu fr. Pleşa Mihai. Domnul să binecuvânteze,
să ocrotească şi să sfinţească această nouă familie.
• În data de 28 iunie 2014 vom fi vizitaţi de Fanfara bisericii
“Betel” din Chicago, şi fr. Păstor Valentin Popovici.
•La Biserica Baptistă din Hârşova, pe data de 04.06.2014,
ora 18:00, va avea loc un serviciu de Evanghelizare, cu fr.
Ovidiu Liteanu. Domnul să aducă har peste cei prezenţi.
• La Biserica Baptistă din Hârşova, pe data de 14.06.2014,
ora 16:00 se va celebra căsătoria fr. Mercan Marius cu sora
Radu Corina. Harul şi binecuvântările Domnului să-i
însoţească pe drumul căsniciei.
• Biserica Baptistă din Hârşova, va fi vizitată de Fanfara
bisericii “Betel” din Chicago, împreună cu fr. Păstor Valentin
Popovici, în data de 26.06.2014, ora 17:00.

“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Iunie;
Alexandru Vasile
21 Ilaşcă Petru
29
Anăstăsoaie Ofelia 28 Jurcă C-tin
22
Arghir Maria
17
Lungoci Maria
20
Armeanu Elisabeta 07 Marcu Alexandra
29
Bălăn Dănuţ-Eugen 26 Mereuţă Chilea
20
Constantin Alexandra 23 Nicula Mărioara
26
Constantin Daniela
07 Olaru Corneliu
08
Cătrună Anghel
04 Pătraşcu Silvica
29
Cojocaru Vasile
12 Roşu Daniel
19
Danciu Ioan
08 Silivestru Ştefan
26
Dumitraşcu Felicia
01 Stănescu C. Mariana 15
Dumitrăşcuţă Vali
06 Talpău Mirna
22
Gherman Mihai
08 Voicu Iulian
13
Ghiţă Marian
11 Voicu Rodica
13
“Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce
nădăjduiesc în bunătatea Lui“.
Ps. 147:11

Biserica Creştină Baptistă
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Apare în prima duminică din lună

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu.
Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.
1 Ioan 4:7

Un popor al bucuriei
“Ci vă veţi bucura şi vă veţi înveseli, pe vecie, pentru cele ce voi face. Căci voi
preface Ierusalimul în veselie, şi pe poporul lui, în bucurie. “
Isaia 65:18
Aşa cum aş stoarce un burete şi ar curge apa din el, tot aşa versetul acesta e plin de
bucuria pe care o dă lucrarea lui Dumnezeu. “Vă veţi bucura şi vă veţi înveseli”Repetarea în Sfânta Scriptură denotă o subliniere, o exclamare accentuată. Ce va
face Domnul, prin lucrarea Sa? Va aduce în poporul Său o mare bucurie, o bucurie
negrăită şi strălucită. “…Pentru cele ce voi face!”. Dumnezeu din nimic, din ce nu
exista înainte, a creat cerurile şi pământul. Dumnezeu va face ceva nou, ceva care
nu e o reparaţie, nu este o modificare de structură, nu e o cârpeală de pingele. Ce va
face Dumnezeu e ceva complet nou.
“Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus:
iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2Cor. 5:17) “Căci, în Hristos Isus, nici tăierea
împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă.” (Gal. 6:15).
Mântuirea prin credinţa în Domnul ISUS Cristos aduce o înoire a sufletului nostru.
Făptura noastră este o creaţie a lui DUMNEZEU care aparţine unei lumii noi, si face
parte deja din Împărăţia glorioasă şi veşnică. Privind lucrarea aceasta a Domnului, ni
se umple inima de bucurie. Cântăm cu lacrimi de mulţumire cântările bucuriei chiar şi
atunci când suntem loviţi de duşmani şi apăsaţi de poverile vieţii, fiindcă am fost
creaţi pentru o altă lume, pentru un univers al frumuseţii şi al gloriei lui Dumnezeu.
După unul din eşecurile sale în alegeri, Abraham Lincoln spunea: “Mă simt
ca un copil care s-a înţepat la picior într-un ghimpe: Sunt prea mare ca să plâng, şi
mă doare prea tare ca să râd…” Aşa suntem şi noi de multe ori în frământările
dureroase ale vieţii. Dar deosebirea este că, în inima noastră avem întotdeauna
bucurie. Roada Duhului în noi creşte mereu bucuria. E un izvor nesecat. Chiar şi prin
cele mai crunte prigoane, Domnul ISUS ne îndeamnă: “Bucuraţi-vă şi veseliţivă!”(Mat. 5:12) “Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi
pământul dintâi pieriseră, si marea nu mai era. Şi eu am văzut coborându-se din cer,
de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită

pentru bărbatul ei.(Apoc. 21:1-2) Dacă se coboară din cer de la Dumnezeu,
înseamnă că Ierusalimul cel nou este deja acolo, unde Domnul ISUS a spus că se
duce să ne pregătească un loc. Făgăduinţa Domnului este deja împlinită, chiar dacă
nu se vede încă. Iată de ce poporul lui Dumnezeu este un popor al bucuriei: Ne-am
împlantat ancora în Stânca neclintită a veşniciei!
Rev. Valentin Popovici

NU DISPERA!
Nu dispera în ceasul de-ncercare!
Şi Domnul a trecut prin suferinţe
Doar grâul e ales spre-a fi cernut.
şi a răbdat ocară şi dispreţ,
TU n-ai să pieri ca pleava dusă-n zare,
de-aceea este Domnul biruinţei
când eşti suflare sfântă şi nu lut.
comoara cerului, cea mai de preţ.
Priveşte norul martorilor mare.
E drum îngust dar bătătorit.
Răcneşte leul fioros de tare,
dar aminteşte-ţi că-i înlănţuit!

În seceta-ncercării, tu ascultă
cum clipoceşte apa de izvor.
De n-ar fi încercări, de n-ar fi luptă,
n-ar fi cununa pentru-nvingător.

Nu vezi tu peste valul de-nnorare
cununa biruinţei strălucind?
E scris că cel ce rabdă până moare
acela numai fi-va mântuit.

O, nu dori în ceasul de-ncercarechiar
veac de-ţi pare, să ajungi să mori!
Te-aşteaptă răsplătirea cea mare:
Cununa vieţii, cea de-nvingător

Din Albumul: “Eterna Primăvară” de Tatiana Topciu

CuvÂnt de Învatatura
– În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.
Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa
unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au
aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să
vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească…
…Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: „În zilele de pe urmă, zice
Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre
vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise! Da, chiar şi
peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor
proroci. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi
un vârtej de fum; soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să
vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită. Atunci oricine va chema Numele
Domnului va fi mântuit.”
F. Ap.2:1-4; 16-21
CEREMONIILE BISERICII:
30
00
00
00
-Duminica 9 -12 şi 18 -20 ;
Repetiţiile corului; -Adoramus
-Betania
Repetiţiile orchestrei; -Gr.I şi II
Întâlnirile tineretului:

00

00

- Vineri
18 - 20
00
00
- Joi
18 - 20
00
00
- Miercuri 17 - 19
00
00
- Sâmbătă 15 - 17
30
00
- Sâmbătă 17 - 19

Chemare la timp de slujire prin rugăciune
1. Calendar de mulţumire şi rugăciune pentru Misiunea Mondială 1 Iunie 2014
“Eu sunt Viţa, voi sunteți mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce
multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic”
Ioan 15:5
Comunitatea Baptistă Constanţa
Mulţumim lui Dumnezeu pentru:
-Cele 8 biserici din jud. Constanţa ce au ales să investească în parteneriate cu biserici din
Rep.Moldova
-Bisericile ce susţin financiar şi în rugăciune lucrarea de misiune din Zambia şi Ucraina (zona
Cernăuţi)
-Bisericile din comunitate ce slujesc în zona Odessa
-Credincioşii baptişti şi bisericile lor ce au început lucrarea de evanghelizare în penitenciare din
Rep. Moldova
-Păstorii ce contribuie la pregătirea slujitorilor din Cernăuţi, Ucraina
Comunitatea Baptistă Constanţa
Ne rugăm pentru:
-Împlinirea viziunii de a merge şi a suştine misionari în zona Caucazului şi Siberia
-Dezvoltarea misiunii în penitenciarele din Moldova şi deschiderea misiunii în Italia.
-Reluarea conferinţelor în parteneriatul Constanta -Moldova
-Protecţie în călătoriile misionare ce până acum au fost marcate de incidente şi chiar accidente
-Binecuvantarea specială a bisericilor şi păstorilor implicaţi în misiunea externă.
2. Ziua de 8 iunie 2014 a fost declarată ziua mondială de rugăciune a tineretului
baptist. Tinerii din întreaga lume sunt încurajaţi să ţină servicii de închinare pe plan local
pentru a reflecta importanţa rugăciunii şi a mijlocirii pentru alţii. Acesta poate fi un timp de
celebrare a unităţii în Isus Hristos şi un timp de aprofundare a relaţiei cu Hristos. Acesta este,
de asemenea, şi un timp potrivit pentru a contribui la susţinerea proiectelor misionare în care
sunt implicaţi tinerii din întreaga lume, dar şi pentru dezvoltarea programelor de lidership.
Tema de anul acesta si din următorii patru ani se fundamentează pe “Declaraţia de
la Singapore” care face apel ca tinerii să îşi trăiască vieţile ca nişte oameni ai Evangheliei.
Sursa: Crestinul Azi

OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE ÎN BISERICĂ
1. Rugăm fraţii şi surorile dedicaţi lucrării DOMNULUI să nu obosească în slujirea lor
prin participarea la servicii de închinare, la zidire, şi îmbărbătare duhovnicească, în biserica din
punctul de misiune Dorobanţu, jud. Constanţa. Pentru ducerea la îndeplinire a lucrării
administrative propuse, aşteptăm contribuţiile ficărui membru din biserica noastră.
2. Biserica „Sfânta Treime” din Hârşova, doreşte să se implice mai mult în acest an în
lucrarea cu copii de etnie turcă din oraşul Hârşova. În acest sens, chemăm biserica întreagă
să susţină în rugăciune cu prioritate, această activitate, dar şi familia fratelui misionar TODOR.
00
00
3. Sâmbăta între orele 15 -17 are loc “formarea unei noi grupe de începători
pentru Orchestra” sub îndrumarea sorei Lidia Popa. Rugăm pe toti părinţii copiilor care au
înclinaţie şi doresc să cânte laudă Domnului în orchestră, să aducă copiii la toate repetiţiile.
5. Repetiţia pentru „Fanfară”, are loc la Biserica Penticostală, str. Amurgului nr. 43,
00
00
după următorul program; -Marţi şi Vineri de la ora 18 şi Sâmbătă de la 10 . Începătorii vor
fi prezenţi obligatoriu Sâmbăta. Cei interesaţi vor lua legătura pentru detalii cu fr. Gaby
Gherman la telf. 0748884201. Se cere seriozitate deosebită.

Cuvânt pentru zidire:
„Dumnezeu a înviat pe acest ISUS, şi noi toţi suntem martori ai Lui. Şi acum,
odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului
Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi… Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii
voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema
Domnul Dumnezeul nostru. ”
(F. Ap. 2:32-33 şi 39)

