Lecțiuni pentru studiu biblic
Luna Martie 2016
Editat de Biserica Creştină Baptistă
Credinţă
(credincioşie)
“Sfânta
Treime”
Constanța
 06.03 – Încercarea credinţei – 1 Pet. 1:3-9; 1 Pet. 5:10-11; Iacov 1:2-8; (1 Pet. 1:5)
Apare lunar,
în prima
Duminică
din
 13.03 – Fii biruitor prin credinţă–
Efes. 6:10-20;
1 Ioan
5:4-5; (1
Pet. 5:8-9)
 20.03 – Bogaţi în credinţă; cu o credinţă mare – Matei 15:21-28
; Matei 8:5-13: (Iacov 2:5)
lună

Biserica Creştină Baptistă
“Sfânta Treime” Constanţa
Str. Luminişului, nr. 6, Constanţa, România 900589
Telf/fax: 0241-633-845 E-mail: office@sfantatreimect.ro
Website: www.sfantatreimect.ro

 27.03 – Perseverenţi până la capăt în credinţă – Evr. 10:35-39; Col. 1:21-25; (Apoc. 2:10)

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: Baban Antonina, Bratu
Aurelia,
Butuc
Elisabeta
(Vetuţa), Camen Maria, Ciutac
Petria, Chiru Petrina, Dragomir
Emilia, Focşeneanu Valerica,
Furculeşteanu Floarea, Gheaţă
Maria, Gheorghiu Maria, Jean
Ileana,
Lisenco
Evelina,
Lisenco Victoria, Mihăilescu
Aneta,
Mihăiluţă
Stela,
Moldoveanu Sanda, Nicolin
Viorica, Stănescu C. Mariana,
Şulean Magdalena, Untaru
Elena, Vidican Viorica. Fraţi:
Alexandru
Vasile,
Camen
Constantin, Cazacu Daniel,
Cojocaru Vasile, Filipescu
Iosif, Marcu Ioan, Pascale
Ioan, Simion Ion, Socol Neagu.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori:
Baltac Elena (de la
Mereni), Capotă Ana, Paraschiv
Ana, Păcuraru Emilia, Petcu
Ana, Petrescu Maria, Preda
Emilia, Voicu Elisabeta. Fraţi:
Arghir Adrian,Dobrescu Călin.

◊ Anunţuri:
 În fiecare Duminică dimineaţa de la ora 09:30-11:00
fratele păstor Rusu Otniel, va ţine Cursul de caticheză
Toţi cei interesaţi sunt aşteptaţi în sala de la demisol.
 În 12.03. 2016 ora 10:00 Conferinţa: O viaţă noua,o
biserică vie! Conferinţa este susţinută de Departamentul de Misiune a Uniunii Baptiste în colaborare cu
Institutul Teologic din Bucureşti şi Facultatea de
Teologie Baptistă din Universitatea Bucureşti. ( sunt
bineveniţi toţi cei interesaţi: păstori, slujitori spirituali,
membrii ai bisericii din loc şi nu numai).
 În 13.03.2016 - Ziua Mamei. O zi de mulţumire la
adresa Lui Dumnezeu pentru bunicile, mamele şi fiicele
bisercii baptiste “Sfânta Treime” C-ţa
 În 20.03.2016 - Invitat pastorul dr. Octavian Baban
iar la programul de seară va cânta orchestra bisericii
 În 27.03. - la programul de seară îl vom avea pe fr.
Ady Todor împreună cu toată bis. filială din Hârşova.
 În 28-29.03. 2016 la Sibiu se vor desfăşura lucrările
Conferinţei Naţionale a Uniunii Bisericilor Creştine
Baptiste din România.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Martie;
Bălăn Luminiţa
09
Fulea Emanuel
06
Banu Cornelia
11
Holhoş Cornel
08
Boş Ioana
07
Ilaşcă Doina
11
Camen Simion
29
Lisenco Evelina
08
Caramfil Valentina 16
Marcu Ioan Junior
22
Condrea Ligia
27
Nicola Gabriela
24
Crihan Gheorghe
15
Niculae Emilia
29
Crihan Luca
14
Sintea Aurelia
04
Crihan Melentina
09
Tudor Mihaela
02
Cucuveanu Nastasia 24
Turcu Roxana
18
Dumitraşcu David
03
Voicu Elisabeta
10
Dumitru Lidia
06
Zadic Ioan
02
Dumitru Petruţa
12
“Ştiu că Domnul face dreptate celui obijduit, dreptate
celor lipsiţi. Da, cei neprihăniţi vor lăuda Numele Tău,
oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.“ Ps.140: 12-13

Anul V, Nr. 58, 06 Martie 2016
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

Studiul cărţii Apocalipsa
Prologul cărţii Apocalipsa
Scrierea acestei cărţi s-a facut pentru a-i încuraja pe creştini să nu se plece sub presiunea
persecuţiei ce se întimpla în acele zile şi care urma să vină în vremurile viitoare. Să nu se
îngrijoreze ci să aştepte în pace şi linişte împlinirea acestei proorocii cu speranţa că Domnul
ISUS va reveni. Apocalipsa, este cartea din Biblie care ne prezintă cea mai organizată
revelaţie a viitorului. Din studiul Cap. 1, primele nouă versete, desprindem următoarele;
-Sursa cărţii v 1: Dumnezeu Tatăl a dat descoperirea Fiului Său şi Fiul a dat-o scriitorului
acestei cărţii pentru noi oamenii.
-Subiectul cărţii v1: Proorocie despre ce se va întâmpla în curând, în viitor până la
revenirea Domnului ISUS şi dupa chiar aceea. Cu aceasta se ocupa ESCATOLOGIA.
-Scriitorul cărţii v 1,2,4,9: Apostolul Ioan. Prin revelaţie directă primită de la Domnul ISUS
printr-un înger. Te-ai uitat, ai văzut şi acum scrie ce ai văzut.
-Scopul cărţii: v1: Principalul scop este revelator, adică are menirea de a ne descoperii
lucrurile cari se vor întâmpla în decursul istoriei.
-Stimularea cărţii: v3. Constă în promisiunea fericirii, adică a binecuvântării. Este a doua
carte a Bibliei care începe prin cuvântul “ferice”. Doar Psaltirea şi Apocalipsa debutează cu
acest cuvânt, ferice. E ferice de cine citeşte, ascultă şi păzeşte lucrurile scrise în această
carte.
-Subiecţii cărţii: Destinatarii acestei cărţii sunt robii Domnului, v1 din “Cele 7 biserici” ce se
aflau în Asia, v4
-Situaţia în care a fost scrisă această carte v9:
a) Situaţia scriitorului: Ioan era exilat în Insula Patmos datorită credinţei lui.
b) Situaţia destinatarilor:
În perioada anilor 95-96 dH, în vremea Împăratului roman Domiţian, (81-96 dH.) a început o
persecuţie aprigă împotriva creştinilor deoarece nu au vrut să se închine înaintea lui. Din v9
aflăm aceste adevăruri: “Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş cu voi la necaz, la
Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din
pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos.”
-Schiţa cărţii v19:
Pot să aduc înaintea dumneavoastră şi o schiţă care are o
interpretare mai scurtă desprinsă din v 19, Cap. 1:
– Lucrurile care le-ai văzut, Persoana Glorioasă a Domnului Isus Hristos, Cap. 1.
– Lucrurile care sunt, Poporul special ales şi mesajul Domnului către acesta (biserica),
Cap. 2-3, şi
– Lucrurile care au să fie, ordonate astfel: Priveliştea din Cer, Cap.4-5, Perioada

Necazului Celui Mare, Cap.6-19, Perioada Mileniului, Cap. 20 , Perioada Cerului şi a
Pământului Nou, Cap. 21-22.
Noi vom studia cartea Apocalipsa după aceste etape mari.
Vom aborda o interpretare literală şi ne vom limita la ceea ce este scris. Vom studia
fiecare text, urmăriind o interprertare literar-gramaticală, istorică şi teologică. În acest sens
vom aborda latura teologică prin prisma înţelegerii:
-Premileniste, Hristos va domni cu Biserica pentru o mie de ani pe pământ la
Ierusalim peste Israel şi peste toate naţiunile care vor mai exista, după Necazul Cel Mare,
-Pretribuţionaliste, Hristos îşi va răpi Biserica înainte de Necazul Cel Mare,
-Dispensaţionaliste, Dumnezeu în economia planului Său a ales să lucreze diferit în
etapele istoriei.
Revelaţia este progresivă în cantitate, nu în calitate şi omul a fost
responsabil în funcţie de revelaţia pe care a avut-o.
Gândul care ar trebui să ne preocupe pe parcursul acestui studiu, este să se împlinească
în viaţa noastră ceia ce găsim scris în v3 “Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele
acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!”. Noi, dar trebuie
să ştim că nici păcatul, nici moartea şi nici Diavolul nu vor avea ultimul cuvânt, ci doar
Domnul ISUS Hristos.
Pastor Otniel Rusu

Mamă scumpă
Mamă scumpă, mamă dragă,
Azi e scris în calendare
Să serbeze lumea-ntreagă
Ziua ta de sărbătoare.

Informaţii din mediul creştin
1. ACUZAŢII: "Structuri ale statului român" manifestă agresivitate față de campania de
modificare a Constituției pentru protejarea familiei
Campania “Coaliţiei pentru familie” de a strânge semnături în vederea modificării
articolului 48, aliniatul 1, al Constituţiei României merge la putere maximă, ultimele informaţii
anunţând peste 3,2 miloane de semnături din partea românilor. Aceasta în ciuda faptului că
iniţiativa a fost primită cu ostilitate de o parte a mass-media dar şi a piedicii din partea unor
structuri ale statului român. O spune chiar Mihai Gheorghiu peşedintele Comitetului de
iniţiativă pentru modificarea Constituţiei. "Nu am primit ameniţări directe, dar există un climat
general de intoleranţă, de agresivitate la nivelul presei şi chiar al unor structuri ale statului
român referitor la această campanie, care transformă exercitarea unui drept constituţional
într-o acţiune cvasi-criminală. Am fost uluit şi şocat totodată de tehnicile şi metodele unor
televiziuni, în special, de a truca realitatea în cea ce priveşte campania noastră. Această ură
anticreştină fără motiv şi fără măsură este un fenomen de o gravitate fără precedent", a spus
d-l Mihai Gheorghiu într-un interviu acordat revistei Lumea Creştină Sursa: Newsnet crestin
2. Comunicat oficial: 40 zile de post şi rugăciune – programare
În pregătirea zilei de protest internaţional din 16 Aprilie, pentru susţinerea fam. Botnariu,
la data de 7 Martie dorim să intrăm într-un timp de 40 zile de post şi rugăciune. Programarea
este alfabetică, după prima literă a numelui dumneavoastră de familie. În cele două zile
repartizate pentru fiecare literă, vă rugăm să aduceţi jertfa dumneavoastră în post şi
rugăciune pentru reîntregirea familiei Bodnariu, a reunirii lui Marius şi Ruth cu copiii lor:
Eliana, Naomi, Matei, Ioan şi Eekiel. Vă mulţumim pentru implicarea dumneavoastră şi ne
rugăm ca Domnul să vă binecuvânteze din belşug! Sursa: Newsnet crestin, Pastor Cristian Ionescu
3. Cu demnitate şi grijă faţă de viitorul naţiei, parlamentul Israelului respinge
drepturile LGBT-iştilor
După cum ne anunţă ziarul israelian Haaretz, parlamentul israelian a respins săptămâna
trecută mai multe proiecte de lege care promovau “drepturile LGBT-iştilor”. Proiectele
respinse includeau măsuri pentru stabilirea de uniunii civile, prevedeau beneficii
guvernamentale pentru partenerii de acelaşi sex ai soldaţilor căzuţi în luptă, interziceau
terapia pentru conversia homosexualilor, etc. Respingerea a venit la doar o zi după primele
manifestări dedicate drepturilor LGBT-iştilor. Vorbind în Knesset, ministrul sănăţaţii, Zaakov
Litzmann, a invocat în sprijinul opoziţiei sale faţă de aceste proiecte de lege, episodul biblic
al “viţelului de aur“, numindu-i pe LGBT-işti şi susţinătorii lor, “păcătoşi”. Sursa: Newsnet crestin

Mamă binecuvântată,
Cu sfială vin la tine,
Să mai simt ca altădată
Mângâierile-ţi senine.
Cu petale plângătoare
Din iubirea mea pribeagă
Îţi aduc acum o floare,
Mamă scumpă, mamă dragă.

4. Cine ar fi crezut acum 40 de ani că ateismul rus va fi înlocuit cu o Inchiziţie
creştină ? Un cetăţean rus se confruntă cu închisoare după ce a postat un mesaj online prin
care a arătat că "nu există nici un Dumnezeu." Potrivit The Daily Telegraph, Viktor Krasnov,
prin avocatul său a declarat pentru AFP că el este "pur şi simplu un ateu"! Viktor Krasnov, 38
de ani, relatează că a fost arestat sub acuzaţiile legii anti-blasfemie, aducând ofense
sentimentelor credincioşilor ortodocşi. Krasnov apoi a petrecut o lună într-o secţie de
psihiatrie pentru o evaluare prelungită pentru a stabili dacă a fost suficient de sănătos mental
şi dacă promovează la baremul de probă. Guvernul rus a afirmat că legile anti-blasfemie
protejarea minoritatilor religioase şi pentru a preveni conflictele religioase. Dacă va fi găsit
vinovat, el se confruntă cu o pedeapsă de până la un an de închisoare! Sursa: BarzilaienDan

Floare de liliac de primavară,
Cu dorinţi şi cu suspine,
Cu oftări de sub povară,
Din cărările străine.
Şi-n parfumul primăverii,
Să-ţi mai prind în păr o floare:
Cu dorinţa revederii,
Şi cu drag, o sărutare.
Reverend Valentin Popovici
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
1700 - 1800
1500 - 1700
1800 - 2000

Proverbe :

” Cine jefuieşte pe tatăl său şi izgoneşte pe mamă-sa este un fiu care
aduce ruşine şi ocară… Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut, şi nu nesocoti pe
mamă-ta când a îmbătrânit… Să se bucure tatăl tău şi mama ta, să se
veselească cea care te-a născut”.
Prov. 19:26; 23:22, 25

