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Lecțiuni pentru studiu biblic
Luna August 2014
Editat de Biserica Creştină Baptistă
“Sfânta
Treime” mamă
Constanța
– Ana ( mama
lui Samuel)–O
care a atras binecuvântarea asupra fiului ei
-1 Sam.
1:1-2 :11(1
Apare lunar, în prima
Duminică
dinSam. 1:26-28)
– Abigail – O femeie care a oprit un dezastru prin înţelepciunea ei
lună
- 1 Sam. 25:1-44;
(1 Sam. 25:32 :33)

C. Oameni care au stat în umbră


03. Aug. 2014



10. Aug. 2014



17. Aug. 2014 – Femeia din SUNEM – O femeie binecuvântată pentru că a avut grijă de omul
lui Dumnezeu
- 2 Împ. 4:8-37; 8:1-6 (2 Împ. 4:8)
24. Aug. 2014 – Roaba lui Naaman – O fetiţă care, deşi roabă, oferă o veste bună stăpânului ei
-2 Împ. 5:1-19 (2 Împ. 5:3)
31. Aug. 2014 – Maria (mama Domnului ISUS) – Roaba Domnului care s-a supus Cuvântului
Lui DUMNEZEU
-Luca 1: 26-56 (Luca 1: 38)




“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, 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,
Şulean
Magdalena,
Untaru
Elena,
Vidican Viorica. Fraţi: Alexandru
Vasile,
Camen
Constantin,
Cojocaru Vasile, Pascale Ioan,
Sbângu 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 16:00, 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.
• În perioada 1-3 Aug. 2014 se va afla în mijlocul
nostru fr. Mihai Fişteag împreună cu soţia. Domnul
să binecuvânteze aceasta familie şi sa reverse
putere peste Cuvântul propavăduit de fr. păstor.
• În data de 03 Aug. 2014 vom fi vizitaţi şi de Fr.
Cornel Boingeanu, păstor la Biserica Baptistă
“Sfânta Treime ” din Bucureşti.
• În data de 10 Aug. 2014 vom fi vizitaţi de Fr.
Emanuel Dejeu, păstor la Biserica Baptistă Treime ”
din Bucureşti. DOMNUL sa binecuvânteze viaţa şi
lucrarea celor care slujesc în câmpul Evangheliei.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna August;
Aparaschive Maria
Bădulescu Gabriela
Bogdan Victoria
Camen Maria
Crăiţă Floarea
Dumitrăşcuţă Radu
Georgescu Mirela
Gherman Ana
Iacobeţ Viorica
Iordache Steluţa
Moldoveanu Alexandrina
Nicola Aurel

23 Nicola Marius
25
Nicolin Viorica
29
Olariu Ana-Maria
15
Pascale Ioan
23
Petcu Ana
11
Puha Georgeta
23 Răchită Marinel
03 Rusu Fabian-Raul
08 Tărnăuceanu Severin
14 Vidica Viorica
03 Negoi Dorian
12

08
23
13
24
27
01
05
27
10
29
26

„Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – de aceea îl voi
izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu. Când
Mă va chema, îi voi răspunde voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi si-l voi proslăvi. Îl voi sătura cu viaţă
lungă, şi-i voi arăta mântuirea Mea“.
Ps. 91:14-16
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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

La ce se referă Dumnezeu când spune:
„Eu am zis: «Sunteţi dumnezei»?”
Ce vrea să spună de fapt Biblia aici? Dacă citim Psalmul 82 cu atenţie şi în întregime
vom observa câteva lucruri importante care ne vor ajuta să interpretăm în mod corect spusele
Scripturii: Iată ce zice acest Psalm:
“Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor (elohim). – „Până când
veţi judeca strâmb şi veţi căuta la faţa celor răi? – (Oprire) Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi
dreptate nenorocitului şi săracului, scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi-i din mâna celor răi.” Dar ei nu
vor să ştie de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric; de aceea se clatină toate temeliile
pământului. Eu am zis: „Sunteţi dumnezei (elohim), toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.” Însă veţi muri ca
nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare.” Scoală-Te, Dumnezeule, şi judecă pământul! Căci
toate neamurile sunt ale Tale” (Psalmul 82:1-8).
Domnul Isus Însuşi a făcut referire la acest Psalm când a spus contemporanilor Săi:
„Nu este scris în Legea voastră: «Eu am zis: Sunteţi dumnezei»?” (Ioan 10:34). Ce a vrut să spună?
Titlul de „dumnezeu” poartă cu sine ideea unei persoane creditată cu autoritate. Însă, numai
Dumnezeu are toată puterea şi toată autoritatea în cer şi pe pământ şi merită închinarea din
partea noastră. Din acest punct de vedere, El este singurul Dumnezeu adevărat (Vezi Psalmul
86:8-10; Isaia 44:6; 45:22). Noi, oamenii, nu trebuie să avem alţi dumnezei în afară de El (Cf.
Exod 20:3). Iar, pentru că Isus a declarat şi a demonstrat că are toată puterea în cer şi pe
pământ (cf. Matei 28:18), înseamnă că nu este un dumnezeu (în sensul Ps. 82:1,6 şi Ioan
10:34), ci Însuşi Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.
În 1 Corinteni 8:4-6, apostolul Pavel ne spune că în lumea acesta sunt mulţi „dumnezei”
şi mulţi „domni”. Iată în ce context spune aceste lucruri: „Deci, cât despre mâncarea lucrurilor
jertfite idolilor, ştim că în lume un idol este tot una cu nimic şi că nu este decât un singur Dumnezeu.
Căci, chiar dacă ar fi aşa numiţi «dumnezei», fie în cer, fie pe pământ (cum şi sunt, într-adevăr, mulţi
«dumnezei» şi mulţi «domni»), totuşi, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care
vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Cristos, prin care sunt toate
lucrurile şi prin El şi noi”.
Observăm că există un singur Dumnezeu adevărat, şi că există, de asemenea, fiinţe,
atât în cer, cât şi pe pământ, numite „dumnezei” sau „domni”. În Geneza 3:5, una dintre
tentaţiile cu care şarpele i-a ademenit pe proto-părinţii noştri Adam şi Eva a fost tocmai
aceasta: aveau să fie „ca Dumnezeu”.

Totuşi, cine sunt aceşti „dumnezei” la care face referire Scriptura? În Exod 22:28 scrie:
„Să nu huleşti pe Dumnezeu şi să nu blestemi pe mai marele poporului tău”. Mai multe traduceri ale
Bibliei folosesc „dumnezeu” (cu minusculă) şi nu „Dumnezeu” (cu majusculă), ceea ce
înseamnă că liderii, preoţii, judecătorii (ebr. elohim) pământului sunt prezentaţi ca dumnezei.
Puterea şi autoritatea lor, exercitate peste alţii, le ofereau o poziţie din care erau
percepuţi ca reprezentanţi pământeşti ai lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spune în Psalmul
82:6: „Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt”, îi prezintă pe conducătorii pământeşti
corupţi în contrast cu El. Iată ce spune El despre „dumnezeii” pământeşti:
• că în mijlocul lor judecă Dumnezeu (1)
• că ei judecă strâmb (2)
• că ei caută la fața celor răi ( 2)
• că nu fac dreptate orfanului, nenorocitului și săracului (3)
• că nu scapă pe cel nevoiaș și lipsit și nu-i izbăvesc din mâna celor răi (4)
• că nu vor să știe de nimic (5)
• că nu pricep nimic, ci umblă în întunerec (5)
• că autorul îi numește “dumnezei” pentru că toți sunt fii ai Celui Prea Înalt (6)
• că vor muri ca niște oameni, vor cădea ca un domnitor oarecare (7).
Aşadar, Dumnezeu este Marele şi Dreptul Judecător, iar conducătorii poporului sunt
numiţi „dumnezei” pentru a contrasta nedreptatea lor cu dreptatea lui Dumnezeu. Aceste
versete nu au nimic în comun cu învăţăturile Martorilor lui Iehova sau ale Mormonilor, ci doar
prezintă contrastul izbitor între Dumnezeul Cel Drept şi conducătorii pământeşti corupţi.
În concluzie, Psalmul 82:1,6 şi Ioan 10:34 îi numeşte dumnezei pe conducătorii
poporului voind să evidenţieze autoritatea şi responsabilitatea celor aflaţi în funcţii decizionale.
Ei trebuie să reflecte caracterul integru al adevăratului Dumnezeu, să judece cu dreptate
şi să nu caute la faţa oamenilor.
Păstor Bebe Ceauşu

Să fii ca şi Hristos!
Să strălucească faţa când alţii te-au bătut,
Şi chiar 'ntins pe-o cruce, când fraţii te-au vândut,
Să fii plin de iubire, curat şi credincios...
Oare nu-nseamnă aceasta să fii ca şi Hristos?
Când unul te loveşte cu mâinile haine,
Tu dă-i cămaşa, frate, şi haina de pe tine;
Şi-ntoarce-ncet obrazul lovit de nemilos...
Oare nu-nseamnă aceasta să fii ca şi Hristos?
Să sameni grâu în brazdă când eşti flămând topit,
Să vezi lâng-o fântână tot lanul aurit,
Să sameni cu credinţă chiar 'n răzor pietros...
Oare nu-nseamnă aceasta să fii ca şi Hristos?
Să spui o vorbă caldă cu har de cer în ea
Acelui care-odată mereu te chinuia,
Şi ultima ta pâine să i-o întinzi frumos...
Oare nu-nseamnă aceasta să fii ca şi Hristos?
Adună curcubee din norii ce s-au strâns,
Şi floare după floare din câte văi ai plâns;

În noaptea răstignirii să cânţi..., să cânţi voios...
Oare nu-nseamnă aceasta să fii ca şi Hristos?
Rev. Valentin Popovici

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

- Vineri

1800 - 2000
- Joi
1800 - 2000
- Miercuri 1700 - 1900
- Sâmbătă 1500 - 1700
- Sâmbătă 1730 - 1900

CuvÂnt de Învatatura

“Dacă Mă iubiţi, veti 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, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte;
dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.”
Ioan 14:15-17

La apa vieţii
Text: Inge E. Diekenga

Muzica: Robert C. Winthrop
Trad. si adapt. Mihaela M. Cintean

La apa vieţii condu-mă Domnul meu,
Să aflu odihnă în sufletul meu.
În sfatul Tău ţine-mă, pace să am,
M-ajută, cu bine, s-ajung la-l Tău liman.

Din apa vieţii, atunci, când eu voi bea,
În veci, al meu suflet nu va înseta.
La tine odihnă, atunci, voi găsi.
Prin harul Tău Doamne, în veci, eu voi trăi.

Cu apa Ta spală-ai mei ochi ca să privesc,
Ce-i vrednic de Tine, cu drag, să-mplinesc.
Păzeşte-al meu suflet, o Tată ceresc,
Măreşte-mi credinţa, în Tine eu să cresc.

Condu-mă, o Doamne, s-ajung, fericit,
În ţara în care, locaş mi-ai gătit.
Acolo-n mărire cânta-voi mereu,
Spre slava Ta Doamne, scump Regele meu.

OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE ÎN BISERICĂ
1. Fr. Dorian Negoi doreşte să pună în aplicare un proiect de vară, împreună cu
tineretul bisericii, pentru evanghelizare prin cântări de laudă, şi distribuirea de broşuri şi
literatură creştină pe faleză. Pentru susţinerea acestei lucrării chemăm întreagă biserică la post
si rugăciune, pentru ca DOMNUL sa fie lăudat şi prin această misiune.
2. Slăvim pe DOMNUL că au început lucrările la Biserica din Dorobanţu! Rugăm fraţii
şi surorile dedicaţi slujirii DOMNULUI să participe în continuare la serviciile de închinare,
pentru zidirea, şi îmbărbătarea duhovnicească, dar si pentru contributia financiară pentru
renovarea bisericii din punctul de misiune Dorobanţu, jud. Constanţa. Pentru ducerea la bun
sfârţit a acestei lucrării, aşteptăm contribuţiile ficărui membru din biserica noastră.
3. Biserica „Sfânta Treime” din Hârşova, doreşte să se implice mai mult în acest an în
lucrarea cu copii de etnie turcă din oraşul Hârşova, dar şi în misiune de evanghelizare în
localitatea Gârliciu. În acest sens, chemăm întreagă biserică să susţină în rugăciune, această
lucrare de misiune, dar şi pentru familia fratelui misionar TODOR.

Cuvânt pentru zidire:
“Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem
părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice
păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în
noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte
păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.”
(I Ioan 1:7-9)

