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2017 - Planul lui Dumnezeu pentru lume
Să cunoaştem temele majore ale Vechiului Testament

– Prezenţa activă a lui Dumnezeu în creaţie– Geneza 2: 1-25 (Geneza 2: 7)
– Efectele întreruperii legăturii omului cu Dumnezeu – Geneza 3: 1-24 (Geneza 3: 23)
– Pedeapsa pentru păcat si speranţa unui nou început – Geneza 6: 8-22 (Geneza 6: 18)
– Formarea naţiunilor lumii – Geneza 10: 31-11:1-9 (Geneza 11: 8)
–Binecuvântarea ascultării de Dumnezeu: Avraam, patriharul celor credincioşi – Geneza
12:1-20 (Evrei 11:8)

“Dacă Mă iubiţi veţi păzi
Poruncile Mele. Şi Eu voi
ruga pe Tatăl, şi El vă va da
un alt Mângâietor, care să
rămână cu voi în veac; şi
anume Duhul adevărului,
Ioan 14 15-17

Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi: Familii: 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), Camen
Maria, Caranfil Valentina, Ciutac
Petria, Dragomir Emilia, Focşeneanu
Valerica, Furculeşteanu Floarea,
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, Arghir Adrian, Bălan Gino,
Camen C-tin, Cazacu Daniel,
Cojocaru Vasile, Filipescu Iosif,
Gergely Ioan, 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: Fulea Emanoil,

◊ Anunţuri:
- 30.06- 01.07 - Seminarul cu tema “Închinarea
ceva personal, corporativ şi etern“; cu pastorul
Gelu Pop, din Vancouver, Canada.
- 02.07 - Fr. Gelu Pop ne va sluji prin predicare.
- 02.07 - orele 16:00 Începe cursul de Cateheză!
- 02.07 - Duminică seara - Evanghelizare prin
cântare şi distribuire de broşuri pe faleză la
Acvariu, cu fr. Negoi Dorian şi tinerii din biserică.
- 09.07 - Vom fi vizitaţi de următorii fraţi păstori:
Ilie Tărăbugă, Ioan Rusu şi Emi Hnatiuc.
- 12.07 - Miercuri de la ora 17:00 -Ora Surorilor.
Întâlnirea lunară a Surorilor din biserică.
- 23.07 - Ne va sluji prin predicare din Cuvântul
Sfânt pastorul Ilie Bledea .
- 30.07 seara – Orchestra bisericii va lăuda pe
Domnul în acordul instrumentelor muzicale.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Iulie;
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“Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu
se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşează pe
scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în
Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! El
este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă
rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc;
tot ce începe duce la bun sfârşit.“ Ps. 1: 1-3
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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

Până aici DOMNUL ne-a ajutat
“Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Miţpa şi Şen, şi i-a pus numele Eben-Ezer
(Piatră de ajutor) zicând: “Până aici Domnul ne-a ajutat.” (1Sam.7:12)

În toţi cei 95 ani de când a început să existe Biserica Baptistă din
Constanţa, toţi creştinii au fost provocaţi la o misiune generată din dorinţa de a trăi
şi sluji sub călăuzirea şi autoritatea Duhului Sfânt, de a propovădui Cuvântul cu
putere şi de a fi o mărturie ”în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile
pământului.” (F.A.1:8) . Dumnezeu şi-a onorat promisiunea şi a însoţit slujirea copiilor
Săi, din locul acesta, într-un mod special. La popasul aniversar din acestă lună se
cuvine să ne smerim înaintea Creatorului şi să-I mulţumim pentru întreaga Sa
purtare de grijă ca şi pentru atmosfera de sărbătoare cu care Mâna Lui ne-a însoţit
la fiecare întâlnire. Vă invit să urmărim în Scriptură un eveniment asemănător şi să
privim la ceea ce putem învăţa ca şi copii ai lui Dumnezeu din experienţa poporului
Său. Se detaşează clar trei imagini care provoacă la atitudine:
1. Retrospectivă. La ceas aniversar eşti obligat să priveşti în urmă şi să
vezi cum prezenţa Celui Atotputernic te-a însoţit în permanenţă. Aşa cum face
Moise, omul lui Dumnezeu la sfârşit de slujire când recunoaşte solemn: ”Doamne, Tu
ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam.” (Ps.90:1). Iar psalmistul întăreşte acest
adevăr şi declară: ”De n-ar fi fost Domnul de partea noastră …” (Ps.124:1,2). Cel ce stă pe
tronul universului şi conduce istoria este Dumnezeu, slăvit să fie Numele Lui! Asta
trebuie să se înţeleagă când priveşti retrospectiv. Ne prăbuşim în pulberea
pământului şi recunoaştem în smerenie domnia şi autoritatea Celui Prea Înalt. Că
suntem ce suntem şi că am ajuns până în acest moment doar prin mila şi îndurarea
Lui. Te invit să faci o pauză şi să ai un moment de sinceritate în viaţa ta
recunoscând că eşti ceea ce eşti numai şi numai datorită bunătăţii Lui. Nu de alta,
dar apa care-o bei, e apa Lui şi aerul care-l respiri e tot al lui. Pâinea care-o pui pe
masă e de la El; la fel şi sănătatea care-o ai. Casa în care locuieşti tot El ţi-a dat-o,
iar maşina cu care călătoreşti este tot darul Său. Fii sincer cu tine însuţi şi cu
Dumnezeu, apreciind mila şi îndurarea Lui faţă de tine şi casa ta precum şi
îndelunga Lui răbdare faţă de purtarea şi trăirea ta. Apoi, pocăieşte-te sincer şi
recunoaşte că: ”din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!” (Ps.90:2).

2. Perspectivă. Dacă te-ai uitat în urmă, eşti obligat să priveşti şi în
perspectivă şi să hotărăşti ce vrei să faci cu viaţa ta în viitor. Omul lui Dumnezeu
copleşit de prezenţa Lui a decis pentru viitorul său şi a declarat că: “Mai bine este să
cauți un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om” (Ps.118:8). Poporul lui Dumnezeu
când s-a smerit şi s-a pocăit a fost izbăvit de jugul duşmanilor şi a beneficiat de
protecţia lui în tot timpul vieţii lui Samuel. Când oamenii se pocăiesc sincer şi-L
slujesc pe Domnul cu dedicare şi pasiune, El descoperă ce va face în viitor şi
declară solemn: ”Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul,
gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” (Ier.29:11). Oare
chiar crezi cu adevărat că Dumnezeu este mai deştept decât tine şi că ştie viitorul
mult mai bine decât încerci tu să-l descifrezi? Dacă DA, atunci de ce nu-L cinsteşti
şi nu-L onorezi prin viaţa şi prin slujirea ta? De ce există contradicţii între ceea ce
spui şi ceea ce faci? Hotărăşte-te să-ţi încredinţezi viaţa şi viitorul în Mâna Celui
Atotputernic chiar acum. Este cea mai înţeleaptă decizie pe care poţi să o iei ca să
trăieşti o viaţă de biruinţă şi de linişte sufletească. Nu poţi să rămâi nepăsător în
faţa dragostei Lui, fără egal dovedită la Calvar. Dacă chiar îţi pasă de viitorul tău şi
al familiei tale, atunci a venit momentul să te-ntorci cu faţa spre El şi pui totul în
seama Lui. Ridică-te şi păşeşte în faţă. Te-aşteaptă Stăpânul!
3. Introspectivă. Să privim înăuntrul nostru şi să ne verificăm viaţa, traiul şi
slujirea, iar apoi să hotărâm felul în care vom continua. Ce s-a întâmplat cu Isaia în
clipa în care l-a văzut pe Domnul? S-a prăbuşit şi a exclamat: “Vai de mine! Sunt
pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze
necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!” (Isaia 6:5). După care
în viaţa lui urmează curăţirea şi sfinţirea, iar în popor apare trezirea. Asta trebuie să
se întâmple şi cu tine. Să ai un timp de reflexie sinceră asupra vieţii şi slujirii tale, iar
apoi să decizi să începi un nou capitol în viaţa ta. Să dovedeşti că ai viaţă de
creştin şi că nu porţi doar un nume. Să-L onorezi şi să-L cinsteşti pe Domnul prin
trăirea şi slujrea ta la nivel de excelenţă. El îţi pune la dispoziţie tot ce ai nevoie ca
să întâmple trezirea. Când şi-a văzut starea şi a înţeles dragostea Lui, poetul s-a
prăbuşit şi a strigat: ”Așa cum sunt la Tine vin, / Putere n-am Tu-mi fi sprijin, / Mă spală-n
sângele-Ți divin: / O Mielule eu vin, eu vin! (C.Ev.#165). Exact asta trebuie să faci şi tu
acum. Dumnezeu a îngăduit să exişti în acest moment al istoriei tocmai ca să
împlineşti în dreptul tău Marea Însărcinare pe care a lăsat-o urmaşilor Săi la
înălţare. Dacă nu tu, atunci cine? Dacă nu acum, atunci când? Într-o zi vor vorbi
trotuarele şi pietrele. Vor striga băncile din adunare şi cauciucurile de la maşina cu
care ai mers la biserică. Ce vor mărturisi despre tine? Tu vei hotărî chiar acum.
Alege să porneşti pe urmele Lui şi să mergi până la sfârşit în ascultare de El.
RUGĂCIUNE
”Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi
gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!”
(Ps.139: 23-24)
Fr. Mihai Sârbu
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În perioada - 28-30 iulie 2017, pentru Gloria Domnului vom Sărbătorii cei 95 de
ani de existenţă a BCB “Sfânta Treime” din Constanţa, după următorul program:
-Vineri 28.07- Serviciu Divin - orele 18:00-20:00
-Sâmbătă 29.07 - Serviciu Divin - orele 18:00- 20:00
-Duminică 30.07 - Serviciu Divin dimineaţa - orele 9:30-12:00 şi
seara - orele 18:00-20:00.
Vor fi alături de noi fraţi păstori care au slujit biserica din loc, fraţi păstori din
cadrul Comunităţii de Constanţa precum şi Preşedintele Uniunii Baptiste din
România - pastorul Viorel Iuga.
Vă aşteptăm cu drag !

Suprema sărbătoare
Suprema sărbătoare ce ni s-a dat de sus
e Cina de onoare a Jertfei Lui ISUS!
suprema părtăşie cu Domnul pe pământ
e Pâinea Sa cea vie, şi Sângele Său Sfânt.
Pe căi de slăvi ascunse din nevăzut hotar
cu mâinile străpunse, ISUS coboară iar
purtând ca brâu ştergarul, simbolul înţelept,
EL ţine-n mâini paharul, sub rana cea din piept.
Cu haruri fără număr El trece-n alb veşmânt,
cu crucea grea pe umăr, să-mpartă trupul Sfânt
apoi, purtat de gânduri, de-al dragostei ecou
se-ntoarce printre rânduri să-mpartă vinul nou.
Din mii de fraţi niciunul nu are alt izvor
şi-un singur trup, doar unul, dă viaţă tuturor
căci toţi suntem cununa acestui nou Adam
şi-o inimă, doar una dă tuturor balsam.
Uşor din cer adie aripi de heruvimi,
şi-o nouă curăţie si noi puteri primim,
noian de albă floare coboară iar de sus...
e sfânta sărbătoare a JERTFEI LUI ISUS!
Costache Ioanid

