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Astăzi avem în mijlocul nostru pe fr. Tănase Cristian, student în anul IV la
Institutul teologic Baptist din Bucureşti. Ne bucurăm împreună cu el la
închinare şi aşteptăm Cuvânt din partea DOMNULUI, prin slujirea lui.
DOMNUL să-l binecuvânteze în lucrarea la care este chemat.

 INVITAŢIE:
 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
spirituală din Cuvântul lui Dumnezeu”, care avea loc Sâmbăta de la ora 1000,
la BCB nr. 1. Cei interesaţi sunt rugaţi să ia legătura cu fr. păstor.
 În data 23 Noiembrie 2013, ora 09:30, va avea loc la Biserică Creştină
Baptistă “Sfânta Treime, str , nr. 6, „Întâlnirea BETANIA”. Sunt invitaţi toţi
fraţii şi surorile cu vârstă mai mare de 60 ani pentru a-L slăvi pe DOMNUL,
tăria noastră.
SĂ NE RUGĂM PENTRU URMĂTORII FRAŢI ŞI SURORI CARE SUNT BOLNAVI SAU BĂTRÂNI:
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), Bratu Aurelia,
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, Mehedinţi Tit, Simion Ion.
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.
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SIMBOLURILE BISERICII – BOTEZUL ȘI CINA DOMNULUI
Fapte 8:35-38; Rom.6:3-10; Ioan 6:48-58; 1 Cor11:23-31
(1Petru 3:21; 1 Cor11:26)

BOTEZUL – Termenul de botez este derivat din cuvântul grecesc „baptizo” – a
scufunda, a adânci. Botezul în apă este actul public de mărturisire a transformării interioare
datorate acceptării mesajului Evangheliei.
Înţelegeri eronate ale botezului creştin:
-Spălarea de păcate: botezul spală toate păcatele, inclusive păcatul strămoșesc.
Sfânta Scriptură nearată însă că botezul nu este o spălare de păcate – aceasta făcând-o doar
sângele Domnului ISUS (1Ioan 1:7; Efeseni1:7;Evrei 9:14; 1Cor.6:11; 1Petru1:18-19; Apoc.1:5).
- Momentul botezului: unii au suținut că la bătrânețe, ca să spele toate păcatele
făcute; alții la copiii mici, ca să spele păcatul strămoșesc. Sfânta Scriptură leagă momentul
botezului de momentul credinței personale conștiente în cuvântul Evangheliei (Mc. 16:15-16;
Fap. 2:37-41; 8:36-37)
- Forma de administrare: din moment ce apa spală, nu este nevoie de scufundare ci
este suficientă stropirea. Această interpretare contravene însă învăţăturii Noului Testament şi
practicii bisericii primare. Sensul cuvântului „botez” este de scufundare (deci imersiune
completă în apă).
- Botezul ca sacrament: sacramental se consider că transmite har, în urma căruia
poate avea loc nașterea din nou. Sacramentul transmite har prin el însuși, fără să pretindă o
credință din partea persoanei care participă la oficierea lui. Sacramentul are la bază expresia
latină ”ex opera operato”, adică “actul operează” independent de persoană. Sfânta Scriptură
afirmă că prin credința exprimată în mod conștient în Domnul Isus Cristos se capătă
mântuirea (Fap. 8:36-37; Rom. 10:8-11).
- Echivalarea botezului cu tăierea împrejur: botezul este echivalentul tăierii împrejur
şi de aceea poate fi administrat copiilor mici. Această interpretare pierde din vedere faptul că
tăierea împrejur era legată de naşterea fizică în poporul Israel şi de aceea se putea aplica
bebeluşilor, în timp ce botezul creştin este semnul naşterii din nou şi prin urmare poate fi
aplicat doar adulţilor, care au avut parte de această naştere.
Ce este botezul:
- O mărturie în exterior a ceea ce s-a întâmplat în interior datorită derulării unor
evenimente: auzirea Cuvântului, decizia de a-l accepta, ceeace a dus la credința și pocăința
care au creat cadrul prielnic de realizare a nașterii din nou de către Duhul Sfânt. În
majoritatea narațiunilor din Noul Testament, înainte de a fi botezați, candidații au parte de
aceste experienţe: Fapte 2:37-41, Fapte 8:35-38, Fapte 16:31-33.

- O mărturie că ai rupt-o cu trecutul păcătos și că ai un nou început: omul vechi a
murit și acum ești un om nou (Rom.6:2-10).
- O pecetluire a relației cu Dumnezeu prin faptul că te identifici cu Hristos, cu
moartea și învierea Lui (Rom. 6:3-14).
Candidatul la botez trebuie să fi avut parte de următoarele evenimente și experiențe:
- A auzit Evanghelia,
- A luat decizia de a accepta mesajul ei, a cărui esență este că Isus e Fiul lui
Dumnezeu și jertfa Lui este soluția lui Dumnezeu pentru păcat,
- Ca urmare a acestei acceptări, au apărut în viața lui credința și pocăința.
- Într-un asemena context, Duhul Sfânt a putut lucre regenerare (naștere din nou) și
acea persoană are de acum o viață nouă.
Candidatul la botez trebuie să înțeleagă că botezul nu este un ultim pas, o ultimă etapă
prin care și-a procurat biletul către cer ci că, dimpotrivă, urmează creșterea si maturizarea
spirituală, în ciuda faptului că firea lui pământească nu a murit, iar încercările şi ispitele nu vor
lipsi din viața lui.
CINA DOMNULUI – Cina Domnului este simbolul morţii Domnului Isus în locul
nostru. Ea se compune din pâine şi vin, neamestecate. Pâinea frântă ne aminteşte de trupul
Domnului Isus frânt pentru noi, iar vinul ne aminteşte de sângele Său vărsat pentru spălarea
păcatelor noastre. Cina Domnului nu are calitatea de a ierta păcatele.
Din contextul istoriei răscumpărării (Deut.14:23,26;Matei 26:26-29) observăm că
Cina ne aminteşte că pentru păcatele noastre trebuia plătit un preţ, preţul a fost plătit de
Domnul Isus, astfel că putem lua masa în prezenţa Domnului cu mulţumire şi bucurie. Cina ne
îndreaptă privirile şi spre viitor, când vom sta la masă cu Domnul la nunta Mielului
(Apoc.19:9).
Semnificaţiile Cinei Domnului
1. Moartea Domnului ISUS Cristos (proclamarea acesteia, (1 Cor.11:26)
2. Participarea noastră la beneficiile morţii Domnului ISUS Cristos (Matei 26:26)
3. Hrană spiritual (Ioan 6:53-57)
4. Unitatea credincioşilor (1Cor.10:17)
5. Cristos îşi afirmă dragostea faţă de mine (prin faptul că mă invită la masă cu El)
6. Cristos afirmă că binecuvântările mântuirii îmi sunt rezervate
7. Îmi afirm credinţa în Domnul ISUS Cristos
Cum anume este prezent Cristos la Cina Domnului?
Romano-catolici şi ortodocşi: pâinea şi vinul devin realmente trupul şi sângele lui
Cristos, atunci când preotul rosteşte rugăciunea (Transsubstanţierea), dar harul este distribuit
în funcţie de dispoziţia subiectivă a primitorului. Jertfa lui Cristos este repetată (într-un
anumit sens) chiar dacă se deosebeşte de jertfa de pe cruce.
Luterani: Aceştia nu spun că pâinea devine într-un anumit fel trupul fizic al lui Cristos ci că
acesta este prezent ,,în, cu şi sub” pâinea de la Cina Domnului. (Consubstanţierea)
Evanghelicii: Pâinea şi vinul simbolizează trupul şi sângele lui Cristos, formează un semn
vizibil că Isus Cristos este cu adevărat prezent. De binecuvântările Cinei sau ale prezenţei
spirituale ale lui Cristos, avem parte în funcţie de credinţa noastră.
Cine poate participa la Cina Domnului?
1. Ceice cred în Cristos. 2. ,,Aceia care şi-au mărturisit credinţa în Domnul Isus şi au
fost botezaţi. 3. Cei care s-au autoexaminat (1 Cor.11:27-29)

Ce înseamnă ,,a deosebi Trupul Domnului”?
Înseamnă a înţelege unitate şi interdependenţa creştinilor care formează trupul Lui
Cristos, adică Biserica. (1 Cor.10:17). Înseamnă că atunci când venim la Cina Domnului, loc în
care reflectăm asupra caracterului Lui, să avem o preocupare sfântă faţă de ceilalţi fraţi şi
surori.
Ce înseamnă ,,a lua Cina în chip nevrednic ?”
Înseamnă participarea fără ,,deosebirea trupului”, adică fără să recunoaștem că formăm
trupul Lui Hristos și fără ca relaţiile noastre să reflecte caracterul Domnului Isus (Matei 5:2324;1 Cor 10:27). Participarea la Cină în chip nevrednic are consecinţe negative atât pentru cel
în cauză cât şi pentru întreaga Adunare.
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 persevereze 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 cu
dedicare în această direcţie 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.
3. În fiecare sâmbătă între orele 1500 -1700 continuă repetiţiile Orchestrei, sub
îndrumarea fr. Cornel Nicola. În acelaşi timp are loc şi formarea grupei de începători
sub îndrumarea sorei Lidia Rusu. 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,
după următorul program; -Marţi şi Vineri de la ora 1800 şi Sâmbătă de la ora 1000.
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 bisericii noastre 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

