Lecțiuni pentru studiu biblic
Luna Decembrie 2013

Editat de Biserica Creştină Baptistă

1.Dec. 2013 – Biserica
şi Statul
– Rom.
13:1-7; 1 Pet. 2:13-16 (Rom. 13:1)
“Sfânta
Treime”
Constanța
Despre lucrările
vieţii
de
apoi
Apare lunar, în prima Duminică din

8. Dec. 2013 – Starea intermediară – Luca 16:19-31; Apoc. 6:9-10 (1 Tes. 4:13)
lună
 15. Dec. 2013 – A doua venire şi judecata de apoi – Mat.
25:31-46 (2 Cor. 5:10)



22. Dec. 2013 – Mileniul şi necazul cel mare – Apoc. 20:1-15 (Apoc. 20:2)
29. Dec. 2013 – Stările finale – Apoc. 21:1-8 (Mat. 25:46)

BULETIN DUMINICAL
Anul III, Nr. 36, 01 Decembrie 2013
Editat de Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime” Constanţa
Apare în prima duminică din lună

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ A
CULTULUI CREŞTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA
(ultima parte)

BISERICA ŞI STATUL
Astăzi, spunem un >Bun venit< în mijlocul nostru fratelui Teofil Ciortuz,
păstor la Biserica Baptista “HARUL din Lugoj. Ne bucurăm sa fim împreună la
închinare în Casa Celui Prea Înalt şi aşteptăm ca DOMNUL să-l binecuvânteze,
în slujire prin predicarea Cuvântului Sfânt.
 INVITAŢIE:
 Prin harul DOMNULUI Duminică 17 Nov.2013 la Biserica Baptistă “Emanuel”
din Mangalia a avut loc lansarea cărţii “Istoria Bisericii creştine baptiste
din Mangalia” O minune a lui DUMNEZEU la malul mării, scrisă de
fr.păstor Costin Mitu. Cei interesati de aceasta carte pot lua legătura cu fr.
păstor, Costin Mitu.
 Începând cu luna Decembrie 2013, fr. Pastor Ghiţă Marian va începe 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.
 Fr. Păstor Ghiţă Marian, doreşte să continuie „Cursul de edificare şi zidire
00
spirituală din Cuvântul lui Dumnezeu”, care avea loc Sâmbăta de la ora 10 ,
la BCB nr. 1. Cei interesaţi sunt rugaţi să ia legătura cu fr. păstor.
 Aducem la cunoştinţa celor interesaţi că luna aceasta se fac abonamente la
următoarele publicaţii:
o -reviste creştine: Farul creştin, Creştinul azi, Lidia.
o -broşuri: Pâinea noastră cea de toate zilele, Cuvântul lui Dumnezeu
pentru astăzi. Relaţii la secretariatul bisericii.
SĂ NE RUGĂM PENTRU FRAŢII ŞI SURORILE CARE SUNT BOLNAVI SAU BĂTRANI:
Frati si surori bolnavi: Familii: Danciu Ioan şi Florica, Mihăilescu Iordache şi Aneta, Şulean
Ion şi Magdalena, Şerban Ion şi Tudora, Gergeli Ioan şi Sofia.
Surori: Baban Antonina, Butuc Elisabeta (Vetuţa), Ciutac Petria, Chiru Petrina, Dragomir Emilia,
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, Mehedinti Tit, Simion Ion.
Frati si 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.
SERVICIILE BISERICII: -Duminică 930 -1200 şi 1700-1900; -Vineri 1800-2000

Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”
T

Str. Luminişului, nr. 6, Constanţa, România 900589
Telf/fax: 0241-633-845 E-mail: office@sfantatreimect.ro
Website: www.sfantatreimect.ro Varianta electronică a
Buletinului duminical se găseşte şi pe site-ul bisericii.

Noi credem şi mărturisim că autoritatea Statului este de la Dumnezeu, fiind îmbrăcată
cu putere pentru păstrarea dreptului, ordinei şi pedepsirea răufăcătorilor. Potrivit cu învăţătura
Cuvântului lui Dumnezeu suntem datori a ne supune legilor, a ne îndeplini îndatoririle
cetăţeneşti şi a ne ruga pentru toate autorităţile Statului. Tit 3:1 “Adu-le aminte să fie supuşi
stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun.” Romani 13:1-7
“Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte căci nu este stăpânire care să nu vină de la
Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu … Tot pentru aceasta să
plătiţi şi birurile …”
1 Petru 2:13-14 “Fiţi supuşi oricărei stăpâniri omeneşti şi dregătorilor …”
1 Tim. 2:1-3 “Vă îndemn … să faceţi rugăciuni … pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii …”

LUCRĂRILE VIEŢII DE APOI

1. Starea intermediară (starea sufletului între moarte şi judecată)
Noi credem şi mărturisim că la moartea fizică, trupul, care este din ţărână (materie) este coborât
în mormânt, iar sufletul care este de la Dumnezeu (spirit) se duce la cer. În acea lume sunt
două stări diferite şi complet despărţite: una de fericire, odihnă şi desfătare, numită rai, “Sânul
lui Adam,” “casa din cer” etc. şi alta de pedeapsă, de chin şi de suferinţă, numită iad, “loc de
chin,” “întunerecul de afară,” “adâncul,” etc. După moarte sufletele celor mântuiţi şi împăcaţi cu
Dumnezeu se duc în rai, iar al celor nemântuiţi se duc în iad. În aceste doua stari sufleteşti sunt
pe deplin conştiente şi în aşteptarea judecăţii. Ele sunt fară trupuri.
a. Starea celor mântuiţi
Luca 16:22 “Cu vremea săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam.”
Luca 23:43 “Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai. ” 2 Corinteni 5:1, 7, 8 “ Ştim în
adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc avem o clădire în cer
de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veşnică … Pentru că umblăm prin
credinţă … suntem plini de încredere şi ne place să părăsim trupul acesta ca să fim acasă cu
Domnul … ” Apocalipsa 6:9-10 “… am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiaţi din
pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră. Ei strigau şi
ziceau : “până când Stâpane, Tu care eşti Sfânt, şi adevărat, zăboveşti să judeci … fiecaruia i
s-a spus să se mai odihnească …” Apocalipsa 7:9, 14 “… m-am uitat şi era o mare gloată pe
care nu putea s-o numere nimeni … care stătea în picioare … îmbrăcaţi în haine albe …
Aceştia vin din necazul cel mare; şi şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.
b. Starea celor nemântuiţi
Luca 16:22-23 “A murit şi bogatul şi l-au îngropat. Pe când era el în locuinţa morţilor, în chinuri,
şi-a ridicit ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam, şi pe Lazar în sânul lui.” 2 Petru 2:9 “…
Domnul ştie … să păstreze pe cei nelegiuiţi , ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii.” 2 Petru 2:4
“Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc unde stau
înconjuraţi de întunerec, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată …” Matei 8:12 “Iar fiii
Împăraţiei vor fi aruncaţi în întunerecul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”

Matei 13:49-50 “… vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor buni, şi-i vor arunca în cuptorul
aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”
Petru 2:17 “… lor le este păstrată negura întunerecului …” etc.
2.Venirea Domnului
Noi credem şi mărturisim că potrivit învăţăturii Noului Testament, Domnul nostru Isus
Hristos, care S-a înalţat la cer, va veni cu slavă şi strălucire pentru a face judecată celor vii şi
celor morţi. Venirea Sa va fi văzută de toţi şi se va petrece în clipa pe care o ştie numai
Dumnezeu Tatal. La venirea Sa, morţii vor învia, iar cei credincioşi, care au rămas în viaţă, vor fi
schimbaţi într-o clipă şi răpiţi în întâmpinarea Mirelui. Fapte 1:11 “Acest Isus, care s-a înălţat la
cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” Matei 24:30;
Marcu 13:26; Luca 21:27 “… vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o
mare slavă.” Ioan 14:3 “… Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi
voi.” 1 Tesaloniceni 1:10 “… şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său …” 4:16-17 “Căci Însuş
Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu se va pogorî din
cer … noi cei vii, care vom fi rămas vom fi răpiţi de toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm
pe Domnul în văzduh …” Apocalipsa 1:7 “Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi îl va vedea, şi
cei ce L-au străpuns …” Matei 24:36 “Despre ziua aceea şi despre ceasul acela nu ştie nimeni;
nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.”
3. Învierea morţilor
Noi credem şi mărturisim că la venirea Domnului morţii vor învia spre a se înfăţişa
înaintea scaunului de judecată; trupurile înviate vor fi schimbate şi ele în nemurire, vor fi
asemenea trupului înviat al Mântuitorului. Cu acest trup se va moşteni viaţa de veci, cei mântuiţi
în fericirea veşnică iar cei nemântuiţi în pedeapsa veşnică. Ioan 5:28-29 “… 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.” Fapte 24:15 “… va fi o înviere a
celor drepţi şi a celor nedrepţi.” 1 Corinteni 15:42 “aşa este şi învierea morţilor. Trupul este
semănat în putrezire şi înviază în neputrezire.” 15:52-53 “… la cea din urma trâmbiţă. Trâmbiţă
va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul
acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în
nemurire.” Filipeni 3:21 “… El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea
trupului slavei Sale.
Apocalipsa 20:13 “Marea va da înapoi pe morţii care erau în ea; moartea şi locuinţa morţilor au
dat înapoi pe morţii care erau în ele.” etc
4. Judecata de apoi
Noi credem şi mărturisim că fiecare om va fi judecat în mod drept de Dumnezeu prin
Domnul nostru Isus Hristos, pentru a primi răsplata sau pedeapsa, după felul său de vieţuire în
viaţa pământească. Fapte 17:30-31 “Dumnezeu … a rânduit o zi în care va judeca lumea după
dreptate, prin omul pe care L-a rânduit pentru aceasta, şi despre care a dat tuturor oamenilor o
dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi.” Romani 2:16 “Şi faptul acesta se va
vedea în ziua când după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile
ascunse ale oamenilor. 2 Corinteni 5:10 “Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de
judecata a lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata dupa binele sau răul pe care-l
va fi făcut când trăia în trup.” Apocalipsa 20:12 “şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în
picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise, şi a fost deschisă o altă
carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise
în cărţile acelea.”
Fapte 24:25 “… pe când vorbea Pavel … despre judecata viitoare …” etc.
5. Starea după judecată
Noi credem şi mărturisim că după judecată, potrivit Noului Testament, cei mântuiţi vor
moşteni viaţa de veci în fericirea cerească, iar cei nemântuiţi vor fi lepădaţi de la faţa lui
Dumnezeu în chinul veşnic spre pedeapsa veşnică. În aceste stări va fi fiinţa întreagă; şi trupul
înviat, schimbat în nemurire, şi sufletul.

a. Starea celor mântuiţi
Matei 25:46 “ … cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.” Apoc. 21:3-4 “ Iată cortul lui
Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu Însuş va fi cu ei. El
va fi Dumnezeul lor. El le va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va fi. Nu va mai fi
nici o tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” Apoc. 22:3-5 “Scaunul
de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui îi vor sluji. Ei vor vedea faţa Lui şi
Numele Lui va fi pe frunţile lor. Acolo nu va fi nici noapte, şi nu vor mai avea trebuinţă nici de
lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina, şi vor împărăţi în vecii
vecilor.” Matei 25:34 “ Veniţi binecuvantaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost
pregătită de la întemeierea lumii.”
b. Starea celor nemântuiti
Matei 25:46 “… aceştia vor merge în pedeapsa veşnică.” Mat. 25:41 “Duceţi-vă de la Mine
blestemaţilor în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui.” Apoc. 14:10-11 “
va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu … şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă … şi fumul
chinului lor se suie în sus în vecii vecilor.”
Apoc. 21:8 “Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinători
la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este iadul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a
doua.
Apocalipsa 20:15 “Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul cu foc.
AMIN.

OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE ÎN BISERICĂ
1. Pentru biserica din loc. Dorobanţu jud. Constanţa, căutăm un misionar care să
slujească permanent în acest punct de misiune. În acelaşi timp rugăm voluntarii
dedicaţi lucrării DOMNULUI să nu oboseasca în slujirea lor prin participarea la servicii
de închinare, la zidire, şi îmbărbătare duhovnicească. Pentru rezolvarea lucrării spirituale dar şi administrative, aşteptăm si alţi voluntari care se pot alătura familiei Ilea.
2. Biserica „Sf. Treime” din Hârşova, doreşte să înceapă lucrarea cu copiii din
localitatea GÂRLICIU, jud. Constanţa. În acest sens, chemăm fraţii şi surorile să
susţină în rugăciune aceasta lucrare. Deasemeni, este bine venit orice fel de sprijin
material şi/sau financiar pentru: deplasare, materiale şi dulciuri pentru copiii care
urmează să fie asistaţi.
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3. În fiecare sâmbătă între orele 15 -17 continuă repetiţiile Orchestrei, sub
îndrumarea fr. Cornel Nicola. În acelaşi timp are loc şi formarea grupei de începători
sub îndrumarea sorei Lidia (Rusu) Popa. Rugăm frumos pe toti părinţii copiilor care au
înclinaţie şi le place să cânte în orchestră, să privească aceasta lucrare cu toată
seriozitatea şi să aducă copiii la toate repetiţiile.
4. Repetiţia pentru „Fanfară”, are loc la Bis. 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 neapărat Sâmbăta. Cei interesaţi vor lua legătura pentru
detalii cu fr. Gaby Gherman la telf. 0748884201. Se cere seriozitate deosebită.

Salutul nostru fratesc pentru toţi cei ce iubesc biserica Domnul ISUS Hristos
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

