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Editat de Biserica Creştină Baptistă
2 Iunie 2013 Dumnezeu
lumea spiritelor
“SfântasiTreime”
Constanța
Efes. 6:12-17; Apare
Evr. 1:3-14
(Ps.în34:7)
lunar,
prima Duminică din
lună
9 iunie 2013 Creatia omului dupa chipul lui Dumnezeu
Geneza 1:26-28; 2:4-7 (Gen. 1:26

16 iunie 2013 Creatia omului ca barbat si femeie
Gen. 1:18-24; 5:1-2 (Gen. 5:2)
23 iunie 2013 Caderea omului
Geneza 3:1- 24 (Rom. 6:23)

30 iunie 2013 Pacatul de neiert
Matei 12:31-33, Evr. 6:4-10, 10:26-29 (Mat. 12:31)

Evenimentele lunii iunie
- Botez: Pe 9 iunie în biserica noastră va fi un botez nou testamental. Vor mărturisi
pe Domnul Isus în apa botezului patru persoane. Domnul să le binecuvinteze decizia.






 INVITAŢIE:
00
În fiecare Duminică de la ora 15 la biserica din loc, fr. Pastor Ghiţă Marian ţine un
curs de caticheză cu toţi cei interesaţi să-L mărturisească pe Domnul ISUS în apa
botezului.
00
Fr. Dorian Negoi reaminteşte că în fiecare sâmbătă de la ora 17 , va avea loc
întâlnirea cu toţi tinerii din biserică. Invităm toţi tinerii la Casa Domnului pentru
studiu, slujire, rugăciune şi părtăşie la fiecare sfârşit de săptămână.
00
În fiecare sâmbătă de la ora 10 , la BCB nr. 1, fr. păstor Ghiţă Marian, prezintă
tuturor celor interesaţi un „Curs de edificare şi zidire spirituală din Cuvântul lui
Dumnezeu”.
“Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte, unii
faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus; pentruca toţi împreună, cu o inimă şi cu o
gură, să slăviţi pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos .” (Rom. 15:5-6)
Să ne rugăm pentru ca Domnul să ne trimită un păstor care să aducă înviorare
Bisericii Domnului.
SERVICIILE BISERICII: -Duminică 930 -1200 şi 1800-2000; -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.
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Apare în prima duminică din lună

CE INSEAMNA SA FII MARTOR
Motto
„Ci voi veţi primi o putere, când se va pogorâ Duhul Sfânt peste
voi şi-mi veţi fi martori în Ierusalim ,în toată Iudeea ,în
Samaria şi până la marginile pământului”(Fapte 1:8).
Ce înseamnă să fii martor?
Conform DEX,”martor, este o persoană care asistă sau a asistat la o întâmplare, la o
discuţie, la un eveniment şi care poate relata sau atesta cum au decurs faptele”. Prin urmare,
calitatea de martor presupune următoarele:
1) să fi asistat sau participat la eveniment;
2) să poată relata corect cele văzute, auzite sau trăite;
3) să prezinte garanţie; cei care-l ascultă să aibă siguranţa că cele relatate sunt purul
adevăr şi nu fapte inventate.
Originea cuvântului martor provine din limba latină, fiind sinonim cu cuvintele martir şi
mucenic. Auzim adesea expresia „martor mi-e Dumnezeu”,rostită de unele persoane pentru aşi întări spusele. Biblia este plină de exemple de martori care, pentru faptul că au avut cutezanţa
să spună adevărul, au devenit martiri şi mucenici. În cartea Deuteronomul este reglementată
proba cu martori pentru dovedirea vinovăţiei sau nevinovăţiei unei persoane. Spre exemplu,”Cel
vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a doi sau trei martori; să nu poată fi omorât pe
mărturia unui singur martor. Întâi mâna martorilor să se ridice împotriva lui ca să-l omoare şi apoi
mâna întregului popor. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău” (Deut.17:6,7).Mai departe, (Deut.19:1520), este reglementată atitudinea poporului faţă de martorii mincinoşi.
Exemple de martori din Noul Testament:
- Magii de la Răsărit: (Matei 2:1,11);
- Păstorii din Bethleem: (Luca 2:8,9,...17);
- Ucenicii Domnului: Cele patru evanghelii în întregime;
-Petru, Ioan şi Iacov pe Muntele schimbării la faţă :(Luca 9:28,29 şi 34,35) şi
(Matei 17:2,5);
-Martori ai învierii Domnului Isus Hristos: (Maria Magdalena, Ioana, Maria,
mama lui Iacov (Luca 24:2,3,4,9,10) şi Petru şi Ioan (Ioan 20:3-8).
Cum putem fi noi martori astăzi?
Deşi noi n-am avut ocazia să asistăm la evenimentele din Biblie, totuşi Sfânta Scriptură
ne oferă răspunsul în epistola lui Pavel către Efeseni .”Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul
adevărului, (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care
fusese făgăduit şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de

Dumnezeu, spre lauda slavei Lui”.(Efeseni 1:13,14). Deci, un martor al lui Hristos trebuie să
îndeplinească trei condiţii:
- să fi auzit Cuvântul Adevărului;
- să creadă în El;
- să fie pecetluit cu Duhul Sfânt.
Prin aceste trei condiţii sunt îndeplinite cerinţele 1 şi 3 ale unui martor,”ca să slujim de
laudă slavei Sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos” (Efeseni 1:12).
Apostolul Petru în epistola 1Petru 2:9, argumentează de ce un creştin prezintă
garanţie.”Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe
care Dumnezeu Şi L-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a
chemat din întuneric la lumina Sa minunată (1Petru 2:9). Ce minunat să fi un astfel de martor!
Cum putem să slujim de laudă lui Dumnezeu?
Slava Sa să se vadă în noi prin faptul că ne-a transformat ,ne însufleţeşte şi dă sens vieţii
noastre. Acest lucru îl găsim relatat în epistola apostolului Pavel către Coloseni unde acesta face
portretul creştinului autentic (Coloseni 1:9-12). Acelaşi apostol ne asigură în epistola către Filipeni:
”Pot totul în Hristos care mă întăreşte” (Filipeni 4:13).
Împreună cu Hristos şi tu vei putea totul, fiind astfel, martorul Lui.
Prof. ing. Gheorghe Gavrila

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), Vasile Petruta, Ciutac Petria,
Chiru Petrina, Dragomir Emilia, Lisenco Evelina, Lisenco Victoria, Mihăiluţă Stela,
Moldoveanu Sanda, Salamon Mina, Sion Ileana, Untaru Elena, Vidican Viorica.
Fraţi: Camen Constantin, Clipa Gheorghe, Cojocaru Vasile, Simion Ion.
Frati si surori bătrâni;
Surori: Baltac Elena (Mereni), Capotă Ana, Nicula Mărioara, Paraschiv Ana,
Petcu Ana, Preda Emilia, Puha Zamfira, Petrescu Ana, Voicu Elisabeta.
Fraţi: Dobrescu Călin, Mich Vasile.
CUVÂNTUL ZILEI
“Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să
judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruie
asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.
Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor
gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor
întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz
în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba.”
2 Tim 4(1-5)

Noi L-am aflat
Noi L-am aflat pe-Acela ce orbilor dă văz,
când ochii stinşi de patimi îi spală El de tină,
căci ne-a adus în noaptea îndureratei prăzi
lumina Lui, Izvorul de veşnică lumină.
Noi L-am aflat pe-Acela ce muţilor dă glas
şi-i face să vestească minunea bucuriei,
când inima-nţelege al încercării ceas
şi sufletul primeşte cuvântul veşniciei.
Noi L-am aflat pe-Acela ce morţilor dă trai
şi-i face să cunoască eterna înviere,
când inima nu poate să spună-n nici un grai
a Duhului slăvită şi sfântă înfiere.
Noi L-am aflat pe-Acela ce-ologilor dă mers
şi-i face să alerge, ca lumii-ntregi să spună
nemaiuitata clipă când boala lor s-a şters
şi fericirea care le-a dat-o Vestea Bună.

Noi L-am aflat pe Domnul…
– ah, graiul nostru nu-i
în stare niciodată să spună bucuria,
Lumina,
fericirea
şi haru-aflării Lui
ce-ntrece tot ce poate cuprinde veşnicia.
Noi L-am aflat! Şi-acuma am vrea la orice pas
pe orice om să-l facem s-audă şi să vină
să afle harul care nu-ncape-n nici un glas
şi fericirea care îţi face viaţa plină!
O, voi cei care-n viaţă aţi plâns atât de-amar
şi n-a fost mângâiere pe lume să v-aline,
veniţi! – sunt nesecate izvoarele de har
şi vă vor umple-a’ voastre adâncuri pline-pline!
Traian Dorz

OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE ÎN BISERICĂ
1. Fraţii baptişti din loc. Dorobanţu jud. Constanţa, au nevoie de slujirea noastră prin
participarea la servicii de închinare, la zidire şi îmbărbătare duhovnicească în Biserica
din această localitate. Aşteptăm voluntari dedicaţi lucrarii DOMNULUI care se pot
alătura familiilor; Ilea, Baicu şi Nicola.
2. Fr. misionar Todor Adrian şi Biserica „Sf. Treime” din Hârşova, doresc să fie
susţinuţi în rugăciuni şi orice fel de sprijin material şi/sau financiar pentru a putea
continua lucrarea cu copiii de etnie turcă. Aceşti copii sunt angrenati în activităţi
educaţionale creştine, în fiecare marţi şi vineri după care sunt serviţi cu o masă caldă.
00
00
3. În fiecare sâmbătă între orele 15 -17 continuă repetiţiile Orchestrei, sub
îndrumarea fr. Cornel Nicola. In acelaşi timp are loc şi formarea grupei de începători
sub îndrumarea sorei Lidia Rusu. Rugăm pe toţi părinţii copiilor care cântă în orchestră
să privească această lucrare cu toată seriozitatea şi 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 neapărat sâmbăta. Cei interesaţi vor lua legătura pentru detalii
cu fr. Gaby Gherman.

