Lecțiuni pentru studiu biblic
Luna Februarie 2014

Editat de Biserica Creştină Baptistă
– MOISE –“Sfânta
EliberatorTreime”
şi dătător Constanța
al Legii -Deut. 34; (F. Ap. 7: 35–36)
– SAMUEL Apare
– Judecătorul
vremuri dificile
lunar,binecuvântat
în prima în
Duminică
din
- 1 Sam. 12; (1 Sam. 1:20)
lună
– DAVID – Împăratul după inima lui Dumnezeu
Oameni mari ai lui Dumnezeu




2. Feb. 2014
9. Feb. 2014



16. Feb. 2014



- 1 Sam. 23:1–7; (F. Ap. 2: 30–31)
23. Feb. 2014 – ILIE – Martor că Domnul este adevăratul Dumnezeu
- 1 Împ.18; (Iacov 5:17-18)

Chiar mii de glasuri de-aş avea
Chiar mii de glasuri de-aş avea,
Tot n-aş putea să cant,
Întreagă măreţia Ta
Stăpânul meu Preasfânt.
Căci Tu, Cel Sfânt si PreaÎnalt
A toate Creator,
Din moarte m-ai răscumpărat,
De aceia te ador!
Ce nume scump ai Tu, ISUS!
În sufletul trudit
Mi-ai dat balsam din cer de sus,
Şi pace am primit.
Ajută-mă o Domnul meu,
Să pot să te vestesc
La cei pierduţi din jurul meu
Şi să Te preamăresc.
C Ev. nr. 96

Rugăciune pentru bolnavi:
Fraţi şi surori Familii:
Danciu Ioan
şi Florica,
Mihăilescu Iordache şi
Aneta,
Şulean Ion şi Magdalena,
Şerban Ion şi Tudora, Gergeli Ioan şi
Sofia.
Surori: Baban Antonina, Bratu
Aurelia, Butuc Elisabeta (Vetuţa),
Ciutac Petria, Chiru Petrina, Crihan
Melentina,
Dragomir
Emilia,
Furculeşteanu
Floarea,
Lisenco
Evelina, Lisenco Victoria, Mihăiluţă
Stela, Moldoveanu Sanda, Salamon
Mina, Sion Ileana, Untaru Elena,
Vidican Viorica. Fraţi: Alexandru
Vasile, Camen Constantin, Clipa
Gheorghe, 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 Ana,
Voicu Elisabeta. Fraţi:
Dobrescu
Călin, Mich Vasile.

◊ Gratitudine:
◊ Anunţuri:
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• În data de 16.02.2014, Duminică dimineaţa, va
avea loc Sedinţa anuală a Adunării Generale
pentru anul 2014.
• În fiecare Duminică, de la ora 15:00, are loc un
curs 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.
• Să ne rugăm pentru fratele PURICE DANIEL
care doreşte să slujească permanent în punctul
de misiune Dorobanţu,
jud. Constanţa, ca
Domnul să împlinească această dorinţă pentru
Slava Împărăţiei Lui.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Februarie;

Anăstăsoaie Zonia
Arghir Adrian
Bâgu Maria
Boghean Claudia
Bratu Aurelia
Capotă Ana
Cartacai Maria
Cimpoieşu Elena
Crihan Ana
Dobrescu Călin
Fătu Nicolae
Focşeneanu Mihaela

Biserica Creştină Baptistă
“Sfânta Treime” Constanţa
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Gheaţă Maria
24
Gheorghiu Maria
12
Gherman Petru
28
Marcu Ioan Senior
16
Mich Vasile
17
Olaru Ana-Gabriela 17
Petrescu Maria
01
Stănescu Barbu
13
Stănescu Mariana
17
Ştefoni Eliza-Rebeca 18
Vidican Crinuţa
18
Vlăsceanu Fabiola
13

“Să vină peste mine indurările Tale, ca să trăiesc,
căci Legea Ta este desfătarea mea!
Ps. 119:77
CEREMONIILE BISERICII:
-Duminică 930 -1200 şi 1700-1900; -Vineri 1800-2000
Repetiţiile corului;

Adoramus -Joi
1800-2000

Betania
-Miercuri 1800-2000
Repetiţiile orchestrei;

Gr.I si II
-Sâmbătă 1500-1700

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

Dumnezeu vrea să facă un lucru nou pentru tine!
de A. W. TOZER din cartea “Tragedie in biserica”

Dumnezeu vrea să facă ceva nou şi slăvit pentru fiecare credincios care are
dorinţa lăuntrică de a-L cunoaşte pe El mai bine. Ştiu că este nevoie de mai multă
răbdare, de perseverenţă şi de mult curaj ca să găseşti şi să urmezi voia lui
Dumnezeu în această vreme. În ultimul timp s-au trezit multe biserici. Nu văd nici un
motiv pentru care trezirea să nu curgă în afara şi înăuntru – pe deasupra şi pe
dedesupt şi de jur împrejur- până când înotăm cu totul în ea!
În adunările noastre locale, ne amestecăm unii cu alţii şi ne închinăm
Domnului ISUS Cristos. Spunem că avem toate privilegiile şi responsabilităţile pe
care le-au avut odată credincioşii de la Rusalii. Planul şi promisiunile lui Dumnezeu
pentru copiii Lui nu s-au diminuat nici măcar puţin. Nicăieri în Cuvântul lui Dumnezeu
nu există vreun pasaj care să poată fi răstălmăcit în aşa fel încât să însemne că
biserica vie, unitară a lui ISUS Cristos de dinaintea venirii Sale, nu va avea aceleaşi
drepturi şi aceleaşi obligaţii pe care le-a avut şi în Ziua Cincizecimii.
Eu unul sunt hotărât să nu capitulez în faţa vremurilor în care trăim. Putem
deveni de neclintit în această hotărâre. În puterea Duhului, trebuie să spunem: “Nu
cedez şi nu voi ceda în faţa vremurilor în care trăiesc!”. Putem spune acest lucru în
faţa Domnului nostru, nouă înşine şi ori de câte ori este nevoie şi diavolului. Trupul
credincios a lui ISUS Cristos nu va ceda în faţa căilor acestei lumi şi nici chiar în faţa
celor mai obişnuite căi ale religiei, pretutindeni întâlnite în jurul nostru.
Credincioşii adevăraţi nu vor ceda ispitei de a se raporta la ceia ce fac ceilalţi
oameni. Şi nici nu vor permite ca adunările lor să fie judecate sau ca viaţa trupului lor
spiritual să fie afectată de atitudinea celorlalţi. Ei vor fi bucuroşi şi vor continua să se
bucure de faptul că şi-au luat ca model standardul Noului Testament.
Nu este suficient ca o biserică locală să aibă doar o eticheta de “credincioşie”
Toţi cei care Îl iubim pe Domnul ISUS Cristos ne confruntăm cu schimbări majore în
perioada de dinaintea venirii Lui. Trebuie să reexperimentăm acel fel de trezire
spirituală care să sfârşească într-o nouă putere morală, într-o nouă dorinţă de
separare de lume, o nouă curăţie de inimă, o nouă revărsare a darurilor Duhului Sfânt
al lui Dumnezeu.

Începutul şi sfârşitul Bibliei
Geneza cap. 1 – 4
Dumnezeu a făcut cerurile
şi pământul (1:1)

Apocalipsa cap. 19 – 22
Dumnezeu face ceruri noi şi un
pământ nou (21:1)

Facerea luminii (1:3)

Mielul este lumina (21:23)

Domnul a făcut soarele şi luna (1:16)

Nu va mai fi nevoie de soare şi lună (21:23)

Sfârşitul primei creaţii (2:1)

Sfârşitul celei de a doua creaţii (21:6)

Omul a fost aşezat lângă un râu (2:10)
Omul a mâncat din pom şi a murit (2:17)

Omul va locui veşnic lângă râul cu apa vieţii
(22:1)
Omul va mânca din pom şi va trăi (22:2)

Nunta lui Adam (2:18-23)

Nunta Mielului (19:6-9)

Eva, nevasta lui Adam (2:22-25)

Noul Ierusalim, nevasta Mielului (21:9-10)

Şarpele a cauzat răul (3:1, 13)

Şarpele împiedicat să mai facă rău (20:3)

Primul atac a lui Satan asupra omului (3:1-6)

Ultimul atac a lui Satan (20:7-10)

Satan se arată în grădină (3:1)

Satan dispare în iazul de foc (20:10)

O grădină care a putut fi întinată (3:6-7)

Un oraş care nu va putea fi întinat (21:27)

Ruperea părtăşiei cu Dumnezeu (3:8-10)

Restaurea părtăşiei cu Dumnezeu (21:3)

Biruinţa iniţială a şarpelui (3:13)

Biruinţa finală a Mielului (20:10)

Făgăduinţa primei veniri a Domnului (3:15)

Făgăduinţa celei de a doua veniri (22:20)

Durerea înmulţită nespus de mult (3:16)

Sfârşitul tuturor suferinţelor (21:4)

Blestem asupra primei creaţii (3:14-19)

Înlăturarea veşnică a blestemului (22:3)

Omul pierde stăpânirea asupra naturii (3:19)
Cea dintâi ucidere (4:8)

Omul recâştigă stăpânirea asupra naturii
(22:5)
Moartea nu va mai fi (21:4)

Primul miel ucis pentru oameni (3:21)

Ultimul Miel jertfit pentru oameni (21:14)

Închiderea primului rai (3:23)

Deschiderea celui de al doilea rai (21:25)

Îngerii se opun oamenilor (3:24)

Îngerii îi călăuzesc pe oameni (21:9-10)

Omul este oprit de la pomul vieţii (3:24)

Omul are din nou acces la pomul vieţii (21:14)

Semnul blestemului pentru Cain (4:15)

Numele Domnului aşezat pe frunţile
oamenilor (20:4)
Dumnezeu trimite cetatea zidită de El (21:2)

Hotărâre
Sunt hotărât sa te ascult Isuse,
Lumea mi-a oferit doar neplăceri..
Înviorează-mi sufletul cu pace,
Vreau să alerg din nou spre cer.
Doresc să împlinesc Legile Tale,
Cuvântul Tău să-mi fie permanent un steag.
Uitându-mă spre cer cu inima deschisă,
Să strâng tăria vieţii şi s+o păstrez cu drag.
Nadejdea mea este să ajung în slavă,
Strâng permanent în cuget învăţătura Ta.
Păstrează-mă curat, cu viaţa împlinită,
Vreau să fiu alături în veşnicia Ta.
Din vol. “ADU-ŢI AMINTE” Fr. Petru Crăiţă

OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE ÎN BISERICĂ

Cain zideşte prima cetate (4:17)

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 „Sf. Treime” din Hârşova, doreşte să se implice în următoarele lucrări;
-aducerea la biserică a copiilor de etnie turcă din oraşul Hârşova, -deschiderea unei grupe de
studiu cu copiii din cartierul de “ Blocuri sociale” si vizitarea cel puţin o dată pe lună cu grupa
de tineri a bolnavilor din Spitalul orăşenesc Hârşova. În acest sens, chemăm biserica întreagă
să susţină în rugăciune aceste lucrări. Deasemeni, este bine venit orice fel de sprijin material
şi/sau financiar pentru: deplasare, materiale, alimente şi dulciuri.
00
00
3. În fiecare sâmbătă între orele 15 -17 continuă repetiţiile Orchestrei, sub
îndrumarea fr. Cornel Nicola. În acelaşi timp are loc şi “formarea unei noi grupe de
începători” sub îndrumarea sorei Lidia (Rusu) Popa. Rugăm frumos pe toti părinţii copiilor
care au înclinaţie şi doresc să cânte în orchestră, să aducă copiii la toate repetiţiile.
4. Repetiţia pentru „Fanfară”, are loc la Biserica Penticostală, str. Amurgului nr. 43,
00
00
după următorul program; -Marţi şi Vineri de la ora 18 şi Sâmbătă de la ora 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:
Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din
Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el.
Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău.
Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel
ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos,
Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.
Copilaşilor, păziţi-vă de idoli. Amin.
I Ioan 5:18-21

