Lecțiuni pentru studiu biblic
Luna MAI 2016
Editat de Biserica Creştină Baptistă
Dragostea
01.05 - Învierea Domnului“Sfânta
ISUS (Paştele)
Treime” Constanța
08.05 - Dragostea este îndelung
răbdătoare
Lc. 13:6-9
/ Rom. 11:25-36
Apare lunar, în -prima
Duminică
din (1 Tim. 1:15-16)
15.05 - Dragostea este plină de bunătate – Mat. 5:38-48 / Col. 3:12-14 (Mat. 5:48)
lună(1 Ioan 3:11-12)
22.05 - Dragostea nu pizmuieşte – 1 Sam. 18:1-16 / 1 Ioan 3:9-18





 29.05 - Dragostea nu se laudă – Rut 2:5-13 / Rom. 12:3-8 (Rom. 12:16)

◊ Anunţuri:

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, Gherman
Ghe., Jurcă Constantin.

 Duminică 01.05.2016 –Sărbătoarea
Învierii Domnului nostru ISUS Hristos
-Dimineata: de la 09:30-12:00 vor sluji
copiii şi corul Adoramus
-Seara: de la 18:00 -20:00 va sluji
Orchestra

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 V, Nr. 60, 01 MAI 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

 Luni 02.05.2016 –A doua zi de Paşte.
Dimineaţa de la 10:00-12:00 va sluji corul
Betania.
 Duminică 08.05.2016 - Duminica Tomii
 Duminică 22.05.2016 - Seara de la
18:00-20:00 Serviciu special despre
Educaţia Creştină în Constanţa. Îl vom
avea ca invitat pe fr. Daniel Fodorean.
“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 14
Gherman Gabriel
02
Gherman Ştefania 16
Roşu Gabriela
27
Simion Petrică
06
Socol Nela
24
Vasilioglu Marin
19

“Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul Său şi-i
va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel Sfânt, prin
ajutorul atotputernic al dreptei Lui. Unii se bizuie pe
carele lor, alţii, pe caii lor, dar noi ne bizuim pe
Numele Domnului, Dumnezeului nostru. Ei se
îndoaie şi cad, dar noi ne ridicăm şi rămânem în
picioare.“ Ps. 20: 6-8

HRISTOS A ÎNVIAT !
"Dar acum Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi! " (I
Cor. 15:20). În Israel, înainte ca să se fi străns recolta de pe cămp,
era adus la templu un snop deja copt. Era primul snop din holdă,
numit “părga secerişului” (Lev. 23:10-12).
Snopul acela era legănat de preot înaintea Domnului.
Legănarea din faţa altarului simboliza viaţa, mişcarea Duhului şi
bucuria prin credinţă a secerişului care urma. Snopul era unul singur,
era doar părga, dar era semnul că Dumnezeu va umple câmpul de
snopi.

Frumuseţea acestei sărbători constă şi în faptul că legănarea
snopului urma să fie făcută an de an “a doua zi după Sabat”
(Lev.23:11b), adică în prima zi a săptămănii, chiar în duminica în care
a înviat Domnul ISUS Hristos din morţi. Iată de ce apostolul Pavel,
observănd coincidenţa extraordinară, zice: “Hristos a înviat din morţi,
părga celor adormiţi!”.
Noi, credincioşii Lui, suntem ceilalţi snopi ai secerişului: “După
cum toţi mor în Adam, toţi vor învia în Hristos”! (I Cor. 15:22). Moartea
a fost distrusă! Moartea a murit! Fiindcă Domnul ISUS este viu, şi noi
vom trăi! Vom avea viaţa pe care o are El. În această zi a învierii
Domnului ISUS, să privim la Domnul: El este Părga. Urmează
secerişul! Slăvit să fie Domnul!
Reverend Valentin Popovici

Învierea Domnului ISUS nu poate fi tăgăduită
Creştinismul este caracterizat de trei adevăruri mari: moartea
Domnului ISUS la crucea de pe Golgota, învierea Sa şi înălţarea Sa
la cer. Învierea Domnului ISUS este o realitate despre care ni se
mărturiseşte în multe locuri în Scriptură. Citiţi vă rugăm capitolul 15
din 1 Corinteni, unde sunt numiţi mulţi martori, care L-au văzut şi au
vorbit cu Domnul înviat. Învierea este deci o realitate, indiferent că o
acceptăm sau nu. Ea a avut loc şi nu poate fi tăgăduită. Aşa cum
soarele stă pe cer, tot aşa de sigur este faptul că Hristos a înviat din
morţi şi S-a înălţat la cer, unde şade la dreapta lui Dumnezeu
De ce neagă mulţi oameni învierea Domnului ISUS? Pentru că
ştiu că învierea are urmări care îi privesc pe toţi oamenii, indiferent
dacă cred sau nu în înviere. Deoarece Hristos a înviat există şi o
înviere a morţilor, pentru că Domnul ISUS Însuşi a spus: „Vine ceasul
când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele.
Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul,
vor învia pentru judecată“ (Ioan 5.28, 29).
Şi tu vei aparţine de una din aceste învieri. Dacă ai făcut binele,
adică dacă L-ai acceptat în viaţa ta pe Salvatorul ISUS Hristos trimis
de Dumnezeu, vei învia pentru viaţă, dar dacă L-ai respins şi lepădat,
vei învia pentru judecată.
Misiune.ro
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

Hristos a înviat
O zi cu soare în ludeea. Ierusalimu-i frământat.
Se-ncrucişează şoapte-n stradă: Isus din morţi a înviat!
S-a tulburat cetatea sfântă. Şi omul rau şi înţeleptul
se duc la Golgota-n grădină, mai pe furiş şi mai de-a dreptul.
***

A-nviat Viaţa lumii - cine-i poate sta în cale,
sus în Ceruri serafimii cântă-ntruna osanale.
Prin cetate ucenicii s-au aprins de bucurie,
îndrăznesc în plină voce a vesti credinţa vie.
***

Cine i-ar opri pe Petru, pe loan sau chiar pe Toma?
L-au văzut! E viu! Zadarnic vine ordin de la Roma!
Peste cruci şi peste-arene, peste orice duh de frică,
peste orişice primejdii Învierea se ridică.
***

A-nviat Isus! întâiul care-a frânt puterea lumii!
Vestea a pornit îndată către marginile lumii!
A-nviat şi nu mai moare, a-nviat pe totdeauna!
El e-al nostru Paşte veşnic, Soarele ce-a-nfrânt furtuna!
A-nviat şi dă viaţă tuturor ce vin la Dânsul,
să se roage cu căinţă până-i podideşte plânsul.
Tuturor ce-şi plâng păcatul şi cer viaţă, mângâiere,
pentru toţi El are dreptul să împartă graţiere.
***

Şi acum tu ştii iertarea ce-a adus-o blândul Miel,
pune-ţi astăzi întrebarea: tu ai înviat cu El?
Eşti tu plin de bucurie, printre fraţii-nvăţăcei?
Sau în ceata ce descinde din străvechii farisei?
***

Ai rămas tu lângă Domnul, ai tu inima curată?
Ascultat-ai tu îndemnul ca un copilaş de tată?
Şi acasă şi la lucru şi prin locuri depărtate, tu trăieşti ca ucenicii?
Te fereşti să n-ai păcate?
Atunci cântă învierea, ca să-ţi mângâie şi plânsul,
că-n curând veni-va iară şi te va lua la Dânsul.
de Costache Ioanid

Profetii implinite : ” Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la
dreapta mea, nu mă clatin. De aceea, inima mi se bucură, sufletul mi se veseleşte şi trupul
mi se odihneşte în linişte. Căci nu vei lăsa sufletul meu în Locuinţa morţilor, nu vei
îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea
Feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta.”
Ps. 16:8:11

