Calendar de Studiu biblic 2017-2019

“Arată-mi Doamne Căile Tale!”
2017 - Planul lui Dumnezeu pentru lume
August
Să cunoaştem temele majore ale Vechiului Testament

Anul I

 06 – Suferinţă şi eliberare: constituirea miraculoasă a poporului ales de Dumnezeu
– Exod 3: 1-22 (Exod 3: 8a)
 13 – Constituţia naţiunii alese de Dumnezeu – Exod 20:1-17 (Exod 24: 3)
 20 – “Fiecare făcea ce-i plăcea” Drama filosofiei de viaţă contrare Constituţiei Divine
– Judecători 19: 1-30; 21-25 (Judec. 19: 18)
 27 – Pericolul dorinţei de a fi ca celelalte naţiuni – 1 Sam. 8: 1-22 (1 Sam. 8: 19-20)

“Cine are poruncile Mele
şi le păzeşte, acela Mă
iubeşte; şi cine Mă iubeşte,
va fi iubit de Tatăl Meu. Eu
îl voi iubi, şi Mă voi arăta

lui

Ioan 14:21

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, 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,
Lopăţică Gh., 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,

- Cursul de Cateheza -se desfăşoară în fiecare
duminică de la orele 16:00.
- 06.08 - Duminică seara - îl vom avea la
părtăşie în mijlocul bisericii noastre pe fr. Florin
Cornea ( misionar în Ucraina )
- 09.08 - Miercuri după amiază de la orele 17:00
Ora Surorilor. -Întâlnirea lunară a Surorilor din
biserică.
- 13.08 - va sluji Domnului prin predicarea
Cuvântului Scripturii pastorul Petru Bojinescu
( BCB Cehei din judeţul Sălaj ).
- 20.08 - va predica Cuvântul Scripturii pastorul
Titus Jurcă ( BCB Ghetsimani - Caransebeş )
- 26.08 – Sâmbătă ora 10:00 Întâlnirea Betania
cu nr. 81 la BCB din Loc. Dorobanţu.
―LA MULŢI ANI‖ pentru sărbătoriţii din luna August;

Aparaschive Maria 23
Bădulescu Gabriela 25
Bogdan Victoria
29
Camen Maria
15
Crăiţă Floarea
23
Dumitrăşcuţă Radu 11
Georgescu Mirela 23
Gherman Ana
03
Iordache Steluţa
14
Iacobeţ Viorica
22
Moldoveanu Alexandrina03
Negoi Dorian
26

Str. Luminişului, nr. 6, Constanţa, România 900589
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Anul VI, Nr. 75, 01 AUGUST 2017
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

◊ Anunţuri:

-

Biserica Creştină Baptistă
“Sfânta Treime” Constanţa

Negru Adrian
12
Nicola Aurel
12
Nicola Marius
08
Nicolin Viorica
23
Olariu Ana-Maria
13
Pascale Ioan
24
Răchită Marinel
05
Rusu Fabian –Raul 27
Tărnăuceanu Severin10
Todor Ecaterina
26
Vasilioglu Marin
07
Vidican Viorica
29

― Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă
înviorezi, Îţi întinzi mâna spre mânia vrăjmaşilor mei şi
dreapta Ta mă mântuieşte. Domnul va sfârşi ce a
început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ţine în
veci: nu părăsi lucrările mâinilor Tale. Ps. 138: 7-8

RETRAGE-TE ŞI STAI SINGUR CU DUMNEZEU
,,Ce nu se poate învinge prin rugăciune? Răspundeţi-mi! Ce nu poate
să facă mâna Celui Atotputernic? Răspundeţi-mi! Ce pot face mâinile tale
firave? El poate converti o naţiune într-o ora! Cheamă-L! Crede-L! Tu când te
duci la o parte că sa fii doar cu El? Când spui:,,Am atât de multe de făcut, atâta
muncă istovitoare, atâta trudă… doresc doar sa mă pot retrage ca să fiu cu El
pentru o clipă.‖ El trebuie să fie cel la care evadez, locul meu de odihnă. Când
rugăciunea ne este o povară noi nu suntem asemeni lui Cristos. Prietene!
Lumea, până şi biserica este atât de plină de zgomot. Să mergeţi într-o ,,pustie‖
unde nimeni nu vă poate găsi şi să Îl căutaţi pe Dumnezeul vostru.
A trebuit vreodată să iei o decizie foarte grea? Ai petrecut vreodată
toată noaptea în rugăciune ca să faci asta? Prietene! Când lsus se ridica de pe
genunchi bătălia era încheiată. Războiul se dăduse acolo, pe genunchi. Cu câte
lucruri trebuie noi să ne luptăm? Dar nu ne ducem la Dumnezeu şi nu ne
luptăm până ce victoria este câştigată. Sunt atâtea obstacole, atât de multe
lucruri în viaţa ta care caută să te abată, să te oprească. Ele nu vor dispărea
prin consiliere; ele vor dispărea dacă tu cazi cu faţa la pământ înaintea lui
Dumnezeu până când El te izbaveşte. Să vă spun ceva! Mulţi zic:,,Păi eu nu
am un timp anume când mă rog, eu sunt genul… ştii…practic prezenţa lui
Dumnezeu de-alungul zilei... dar nu am cămăruţa aceea ascunsă unde merg.‖
Lasa-mă să îţi spun ceva: Nu există o altă cale prin care poţi învăţa să
practici prezenţa lui Dumnezeu decât dacă petreci mult timp în rugăciune
tainică. Vorbirea ta cu Dumnezeu se poate naşte doar din timpul tainic cu
Domnul. Te-ai luptat în rugăciune? Ai insistat până ai obţinut? Ai continuat? Să
perseverezi în rugăciune căci renunţarea înseamnă tocmai sfârşitul oricărei
rugăciuni. Noi ne îndoim atât de mult de caracterul lui Dumnezeu când nu
profităm cu îndrăzneală de promisiunile Lui.
Revarsă Doamne un duh de rugăciune şi cereri! Arată-ne Doamne că prin
insistenţă se câştigă bătălia. Cel mai firav poate câştiga mai multe victorii decât
cel tare, prin rugăciune şi nepunându-şi încrederea în firea pământească.
- Paul WASHER

Familia sub asediu

Rugăciune

Trebuie să recunoaştem deschis că familia a fost mereu sub asediu
încă din zorii istoriei – prin neînţelegeri, abuzuri de tot felul, divorţ, adulter etc.
Însă, atacul la care este supusă de data aceasta a devenit mai profund, mai
răspândit şi mai evident ca oricând. Adversarii familiei tradiţionale nu se mai
mulţumesc doar să declare că nu le place familia instituită de Dumnezeu, ci
dovedesc într-un mod cât se poate de emfatic că urmăresc distrugerea ei,
pentru a o putea recrea şi redefini după bunul plac. Deşi Biblia afirmă că
„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său,
l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte
femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat şi le-a zis: «Creşteţi, înmulţiţivă şi umpleţi pământul… »‖ (Geneza 1:27-28), adepţii stângii liberale (implicit
sau explicit şi ai mişcării LGBTQ(QIAPPK+) încearcă să ne convingă că familie
nu este doar cea alcătuită dintr-un bărbat şi o femeie, plus copii, ci şi cea
compusă din doi bărbaţi, două femei, mai mulţi bărbaţi şi o femeie, mai multe
femei şi un bărbat, un om şi un animal, un om şi o păpuşă şi orice altă deviaţie
le poate născoci mintea. Observăm, aşadar, că nu doar funcţionalitatea familiei
este atacată, ci însăşi natura ei a devenit obiectul celei mai violente persecuţii.
De ce? Care este scopul năruirii familiei tradiţionale? Deşi prea puţini o
recunosc deschis, revolta împotriva familiei biblice este, de fapt, o revoltă
împotriva moralităţii biblice.
Distrugerea familiei înseamnă distrugerea oricăror norme şi valori
morale, iar distrugerea normelor morale duce la distrugerea societăţii aşa cum
o ştim astăzi. Şi cine ar mai putea opri tăvălugul imoralităţii şi anarhiei odată ce
a fost pornit? Sau, după cum spune David în Psalmul 11:3: „Şi când se surpă
temeliile, ce ar mai putea să facă cel neprihănit?‖. În contextul imediat al
acestui verset biblic, David zice: „Căci iată că cei răi încordează arcul, îşi
potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns [împotriva] celor cu inima
curată‖ (v. 2). Parcă ar fi un articol din ziarul de astăzi! Oameni cu agende
ascunse concep planuri subversive pentru a submina stâlpii de susţinere ai
societăţii, conştienţi fiind că, dacă stâlpii pe care se sprijină o societate se
prăbuşesc, întreaga societate se năruie.
Puterea unei societăţi a constat întotdeauna şi continuă să constea în
tăria familiilor ce o alcătuiesc, indiferent de timp, nivel de cultură sau starea
economică. Iar tăria familiei vine din ascultarea de Dumnezeu şi de Biblie.
Susţinătorii familiei tradiţionale (biblice) nu sunt nici bigoţi, nici habotnici, nici
homofobi, nici inadaptaţi social, nici extremişti intoleranţi şi insensibili, ci sunt
oameni preocupaţi să asculte de Dumnezeu – Cel care a creat şi definit familia
– şi să lase generaţiilor viitoare o moştenire morală, religioasă şi culturală de
care să nu le fie ruşine.
Pastor Bebe Ciauşu
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- Duminica
9 -12 şi 18 -20 ;
- Repetiţiile corului; -Adoramus si -Betania
- Repetiţiile orchestrei; -Gr.I şi II
- Întâlnirile tineretului:

- Vineri
- Joi
- Sâmbătă
- Sâmbătă

00

00

18 - 20
00
00
18 - 20
00
00
15 - 17
00
00
18 - 20

O, Doamne, dă-mi putere să accept şi eşecul,
Şi ura, şi prigoana, şi tot ce e mai rău,
Apoi îmi unge rana şi fă să înflorească
Mai viguros iubirea, să simt că sunt al Tău.
O, Doamne, nu mă pierde când uit de bunătate,
De pace, de-ndurare, de tot ce e mai sfânt
Şi când nu mai sunt tare, nu-Ţi arăta mânia,
Căci nu sunt decât abur purtat de-al vieţii vânt.
O, Doamne, mă primeşte să fiu alături Ţie,
În ziua ce-o să vină cu bocete şi-alai,
Spălându-mi orice vină în a lui ISUS sânge,
Să fiu găsit în ceata ce-o vei primi în rai.
Din volumul ―Crampeie de har‖ de Nelu Roşu

El nu poate fi clătinat
David a scris într-un psalm că Domnul „socoteşte numărul stelelor şi le dă
nume la toate‖ (Psalmul 147:4). Gândeşte-te la asta: David ne spune, „Când eşti în
mijlocul durerii, opreşte-te şi priveşte în sus. Îţi vei da seama, dacă Dumnezeu
poate face aceasta, cu siguranţă că El poate să îmi împlinească nevoia.’‖ Sunt de
acord. Dacă în durerea ta, îţi aţinteşti ochii spre măreţia lui Dumnezeu, vei primi mai
mult decât orice răspuns pe care ţi l-ar putea da vreun predicator.
Poate crezi că Dumnezeu te-a dezamăgit că nu ţi-a răspuns. Îţi spun,
cuvântul tău minunat este pe drum. Se ocupă de izbăvirea ta chiar acum şi lucrează
la ea din momentul când ai început să te rogi. El a promis să nu te părăsească
vreodată. Mările pot să vuiască, munţii pot să se prăbuşească în mare, şi tot ce
poate fi clătinat va fi clătinat. Dar El nu poate fi clătinat, şi nici scopurile Lui pentru
Biserica Sa.
Când îl atingi pe Isus — când atingi poala hainei Sale — tu primeşti puterea
Sa. Când femeia cu scurgere de sânge L-a atins, ni se spune că „o putere ieşise
din El‖ (Marcu 5:30). Unele versiuni folosesc cuvântul „virtute‖ în acest loc, ceea ce
înseamnă „putere‖. Aceasta înseamnă putere peste orice fel de necurăţie, păcat şi
moarte. Nu uita, El este Dumnezeul care a făcut toate lucrurile — inclusiv pe tine şi
pe mine. Dacă acest Dumnezeu poate crea o inimă curată în David, un ucigaş şi un
adulter, El poate face la fel şi în tine. El poate să îţi transforme viaţa.
Drag sfânt, ISUS este alături de tine chiar acum în bătăliile tale. Poţi
continua cu insistenţă şi poţi să-L atingi la fel de categoric ca femeia sângerândă.
Poţi avea parte de puterea lui Hristos cea care vindecă şi care învie, indiferent prin
ce treci acum. El merge la dreapta ta să te susţină prin tot şi El are un plan să te
aducă din moarte la viaţă. Nu te teme — crede numai!
David Wilkerson

Profetii împlinite :
“Scăparea celor neprihăniţi vine de la Domnul; El
este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul îi ajută şi-i izbăveşte; îi
izbăveşte de cei răi şi-i scapă, pentru că se încred în El.”
Ps. 37:39-40

