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Editat de Biserica Creştină Baptistă
“Sfânta
Treime”
Constanța
– ABSALOM
–Uzurpatorul
tronului
tatălui său, David - 2 Sam.15 (2 Sam. 15:6)
– IZABELA Apare
– Femeia
care aîn
excelat
în rău.
-1 din
Împ. 21:1-26 (Apoc. 2:20)
lunar,
prima
Duminică
– ZEDECHIA – Împăratul care a crezut că poate scăpa de pedeapsa Domnului
lună 52 (2 Cron. 36:12-13)
fără pocăinţă
- Ieremia

B. Oameni importanţi dar nu ai lui Dumnezeu




4. Mai 2014
11. Mai 2014
18. Mai 2014



25. Mai 2014 – BELŞAŢAR – Împăratul găsit fără valoare la judecata lui DUMNEZEU.
- Daniel 5 (Daniel 5:22-23)
29. Mai 2014 –Înălţarea Domnului ISUS



“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.
• Cum trebuie să trăim şi să predicăm Evanghelia în
acest context contemporan? Dacă vrei să afli răspunsul
la această întrebare, să fii întărit în credinţa ta astfel
încât să poţi afirma şi tu, asemenea apostolului Pavel,
„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos!”
(Romani 1:16), te invităm şi pe tine la cea de-a 18-a
Conferinţă Naţională de Tineret Peniel in perioda 1-4
mai 2014, la Casa de Cultură din Constanţa
• Între 3-4 aprilie ac. a avut loc Conferinţa Naţională a
Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România
găzduită de Biserica Creştina Baptistă Nr. 2 din
Timişoara, str Zăvoi nr 12. Lucrările conferinţei naţionale
s-au desfăşurat sub mottoul “Împreună pentru ceilalţi.”
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Mai;
Aparaschive Camelia 23
Boghean George
08
Butuc Elisabeta Vetuţa 14
Costiuc Cornel
07
Crihan Florin
19
Cuza Mirela
10
Dragomir Emilia
08
Dumitru Victoria
22

Ghereben Gabriela
Gherman Gabriel
Gherman Ştefania
Nicula Mărioara
Roşu Gabriela
Simion Petrică
Socol Nela
Vasilioglu Marin

14
02
16
26
27
06
24
19

“Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele
vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la
sfârşitul zilelor mele“.
Ps. 23:6
CEREMONIILE BISERICII:
-Duminică 930 -1200 şi 1700-1900; -Vineri 1800-2000
Repetiţiile corului;




Adoramus
Betania

-Joi
-Miercuri

1800- 2000
1700-1900

Repetiţiile orchestrei;



Gr.I şi II

-Sâmbătă 1500-1700

Întalnirile tineretului:



-Sâmbătă 1730-1900

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

Anul III, Nr. 41, 04 Mai 2014
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

Asigurarea de viaţă
Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte
Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie
una, cum suntem şi Noi. (Ioan 17:11)
“…Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iacov 5:16)
Dacă adevărul acesta vorbeşte despre noi, atunci vorbeşte de mii de ori mai
mult despre rugăciunea Domnului ISUS, care s-a rugat Tatălui pentru noi.
Sfinte Tată păzeşte pe aceia pe care Mi i-ai dat!. Când ne-a încredinţat în
grija lui Dumnezeu Tatăl, ne-a dat cea mai puternică asigurare de viaţă.
“Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă
Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.”(1 Petru 4:14)
Biserica este prigonită dar nu înfrântă. Prigonitorii au fost aruncaţi la
lada de gunoi a istoriei, dar popoul Domnului merge din putere în putere spre
Sionul ceresc. Ambasadorii sunt primiţi în ţările străine cu un protocol special,
cu favoruri deosebite, fiindcă asupra lor stă numele guvernului pe care-l
reprezintă. Paşaportul lor este special. Dar nici un paşaport din lume nu are o
destinaţie mai înaltă ca cea dată copiilor lui Dumnezeu: ”Sfinte Tată,
păzeşte… pe aceia pe care Mi i-ai dat…”
Domnul ISUS ne-a aşezat în siguranţa Numelui Său cel Sfânt şi
veşnic. Din punct de vedere omenesc creştinii nu au nici o şansă de
supraveţuire în istorie. Împotriva noastră şi împotriva Domnului ISUS se ridică
forţe puternice, gata să ne rupă, să ne distrugă. Iar noi… uitaţi-vă ce slabi
suntem: “De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu
sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales.”

(1 Cor. 1:26) Ce duşmani grozavi!
Avem de luptat împotriva pornirilor din firea vechiului Adam, fiindcă
“omul cel nou” locuieşte în trupul cel vechi, şi dorinţele firii vechi se luptă
împotriva Duhului Sfânt, într-un război civil în interiorul nostru. Şi ca şi cum
n’ar ajunge atât, mai vine şi lupta împotriva lui satana, şarpele cel vechi, aliat
cu sistemul lumii dominate de puterea lui. Numai că, nu are nici o şansă
împotriva Celui Atotputernic. Face doar pe grozavul răcnind ca un leu,
încercându-şi gura împotriva noastră. Ce Dumnezeu mare avem! Domnul
ISUS ne dă o dublă asigurare: ne încredinţează în grija Tatălui ceresc.
Astfel, “viaţa noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu” (Coloseni
3:3). Ce puternică asigurare!
“Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e ruşine, căci
ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce Iam încredinţat până în ziua aceea.” (2 Tim. 1:12)
Valentin Popovici

Ca un mărgăritar zburând, prin sfere de-nviere.
Atunci ne vom uita uimi[i, la tot ce-a fost durere:
La mărăcinii otrăviţi, la anii când am fost loviţi,
Persecutaţi, dispreţuiţi, la plâns, amar şi fiere...

CuvÂnt de Învatatura
– “ El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele;
pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veţi primi o putere,
când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în
toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.î După ce a spus
aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a
ascuns din ochii lor. Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se
suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis: „Bărbaţi
galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer
din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”

OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE ÎN BISERICĂ

(F. Ap. 1:7-11)

Va fi cândva...
Va fi cândva un răsărit, cu raze noi de soare,
Cu un azur mai strălucit, şi-o nouă zi -fără sfârşit,
Cu Ceruri noi, şi-un infinit de slăvi nepieritoare.
Pâmântul nu va mai putea cu forţa să ne ţină;
O altă forţă ne va da puterea de-a ne ridica
Lângă Isus, la dreapta Sa, în ţara de lumină.
Şi va mai fi un nou pământ, pământ care nu piere,
împodobit cu un veşmânt spălat 'n noul legământ,

Dar vom vedea în locul lor o slavă orbitoare:
Lumini ţâşnind ca din izvor, sclipiri din brazda rănilor,
Şi-n loc de-amar tulburător, va fi numai splendoare.
Ce har, ce glorie va fi, cum n-a mai fost înainte:
Deodată-n cete, mii şi mii, învăluiţi în zori de zi,
Din pulbere, ne vom trezi, din negrele morminte!
Şi trâmbiţa va răsuna semnalul de-adunare:
“Sculaţi-vă din noaptea grea, Hristos e gata să ne ia
în Ţara Sa, la Nunta Sa, la marea Sărbătoare!”
Valentin Popovici

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.
00
00
3. Sâmbăta între orele 15 -17 are loc “formarea unei noi grupe de
începători pentru Orchestra” sub îndrumarea sorei Lidia (Rusu) Popa. Rugăm
frumos pe toti părinţii copiilor care au înclinaţie şi doresc să cânte laudă Domnului în
orchestră, să aducă copiii la toate repetiţiile.
4. Repetiţia pentru „Fanfară”, are loc la Biserica Penticostală, str. Amurgului
00
00
nr. 43, 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:

„Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata
să fie descoperită în vremurile de apoi! În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă
trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea
credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat
prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, pe care
voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie
negrăită şi strălucită, pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea
sufletelor voastre ”
(1 Petru 1:5-9)

