Biserica Creştină Baptistă
“Sfânta Treime” Constanţa

Calendar de Studiu biblic 2017-2019

“Arată-mi Doamne Căile Tale!”
2019 - Planul lui Dumnezeu pentru familie
Aprilie Să dezvoltăm spiritualitatea comunitară, biserica şi societatea
Biserica sănătoasă - șansa societății:
07.04 – glorificarea lui Dumnezeu
– Efes. 1:1-23 (Efes. 1:3)
14.04 – închinarea curată
– Ioan 4:1-26 (Ioan 4:24)
21.04 – dimensiunile cercetării Domnului – Luca 19:29-44 (Luca 19:42)
28.04 – puterea învierii lui Hristos
– Ioan 20: 1-23 (Filip. 3:10-11)
Anul III

◊ Anunţuri:

Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi: Familii: Camen C-tin
& Maria, Danciu Ioan & Florica, Fătu
Nicolae & Stana, Sbângu Ioan &
Aurica, Todor Adrian & Ecaterina.

Surori: Alexiu Vasilica, Armeanu
Elisabeta, Baban Antonina, Baicu Stela,
Bâgu Maria, Bratu Aurelia, Butuc
Elisabeta (Vetuţa), Cartacai Maria,
Capotă Ana, Caranfil Valentina,
Dragomir Milica, Duliga Tănţica,
Filipescu Elena, Focşeneanu
Valerica, Gheaţă Maria, Gheorghiu
Maria, Ilea Lucica, Iordache Steluţa,
Jean Ileana, Lisenco Victoria,
Mihăilescu Aneta, Mihăiluţă Stela,
Moldoveanu Sanda, Nicolae Emilia,
Nicolin Viorica, Pătrană Florieta,
Petrescu Maria, Stănescu C. Mariana,
Şulean Doina & Magdalena, Untaru
Elena, Vidican Viorica. Fraţi:
Alexandru Vasile, Bălan Gino,
Cazacu Daniel, Cătrună Anghel,
Cojocaru Vasile, Crihan Luca,
Gherman Gheorghe, Lopăţică Ghe.,
Marcu Ioan, Pascale Ioan, Petrescu
Mihai, Răchită Marinel, Simion Ion,
Socol Neagu. Vlăsceanu Florin.
Surori in vârstă; Baltac Elena,
Dăduică Floarea, Frăţiloiu Margareta,
Graur Olga, Leţa Maria, Paraschiv
Ana, Păcuraru Emilia, Preda Emilia,
Voicu Elisabeta Fraţi in vârstă:
Fulea Emanoil, Silivestru Ștefan
,

❖ În fiecare Duminică între orele 9:30 și
10:45, va avea loc cursul de cateheză, la biroul
pastoral
❖ Miercuri 10.04. începând cu orele
17:00, Ora Surorilor din Biserica Baptistă
Sfânta Treime C-ța
❖ Evanghelizare cu fr. pastor DORU
HNATIUC - în perioada: 19 - 21 aprilie. Vineri și
Sâmbătă de la orele 18:00 la 20:00, iar
Duminică între orele 09:30 -12:00 și 18:00 20:00.
❖ Botez NouTestamental - duminică 21
Aprilie, între orele 09:30 - 12:00
❖ Orchestra Bisericii va aduce laudă lui
Dumnezeu pe data de 28 Aprilie, seara.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din Aprilie:
Bogdan Gheorghe
Stanciu Maria
Dinu Elena
Todirică Jana
Camen Gabriela
Alexiu Vasilica
Gogoi Tănăsache

02
03
04
04
06
18
22

Băcioiu Ioan
Popa Lidia
Lisenco Victoria
Sbângu Ioan
Banu Adrian
Dragoman Alina
Purice Daniel

24
25
27
27
30
30
30

“Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul;
El este Ajutorul şi Scutul nostru. Da,
inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci
avem încredere în Numele Lui cel sfânt.
Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum
o nădăjduim noi de la Tine!“
Ps. 33:20-22

Str. Luminişului, nr. 6, Constanţa, România 900589
Telf/fax: 0241-633-845 E-mail: office@sfantatreimect.ro
Website: www.sfantatreimect.ro

Anul VIII, Nr. 95 – 01 APRILIE 2019

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

“ISUS le-a zis: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se
împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi.”
Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a zis: „Aşa este scris şi
aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze a treia zi dintre cei morţi. Şi să se
propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor,
începând din Ierusalim. Voi sunteţi martori ai acestor lucruri.”
Luca 24: 44-48

A înviat, nu este aici
Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit:
a înviat, nu este aici; iată locul unde Îl puseseră.” (Marcu 16:6)

Cred că cel mai extraordinar ”buletin de știri” transmis vreodată în Univers a
fost cel din dimineața învierii Domnului Isus. Scurt și concis, clar și cu impact
mesagerul cosmic a proclamat pentru cei ce au venit să -L caute pe Fiul lui
Dumnezeu într-un mormânt rece că: ”a înviat, nu este aici; iată locul unde îl
puseseră.” (Marcu 16:6). Vestea aceasta avea să schimbe cursul istoriei și
destinul a milioane de oameni. Contestat la început, privit cu îndoială chiar și de
ucenici, învierea avea să fie cel mai argumentat eveniment din istorie. A fost
profețit de Scriptură și dovedit de mormântul gol. L -au proclamat îngerii, l-au
recunoscut dușmanii și – după două mii de ani – urmașii încă vorbesc cu curaj
despre Cel Viu. Ce-ar trebui să înțelegem că s-a întâmplat în dimineața Învierii?
Ce ne spune/învață Scriptura despre felul în care Dumnezeul cel veșnic a condus
lucrurile ca Învierea să reprezinte:
1. Cea mai grandioasă manifestare a puterii lui Dumnezeu. Cineva a explicat
că în dimineața Învierii Dumnezeu a acționat a doua oară asupra materiei și a
generat un nou tip de materie nesupusă spațiului și timpului și nici degradării
sau morții. Domnul Isus cel Viu era ”aici și peste tot.” A intrat prin ușa încuiată în
camera unde se aflau ucenicii și a știut ce a gândit Toma deși nu era prezent
acolo. Urmașii Lui predică fără teama și spun: ”despre Dumnezeu că El a înviat pe
Hristos.” (1Cor.15:15) și că ei trăiesc:”prin credinţa în puterea lui Dumnezeu,

care L-a înviat din morţi.” (Col.2:12). Când au fost amenințați și persecutați
pentru Evanghelia ce o propovăduiau aveau să exclame și să explice că mesajul
lor este în exclusivitate despre: ”Acest ISUS” pe care”Dumnezeu L-a înălţat cu
puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi Mântuitor!” (F.Ap. 5:31). Slavă Domnului care a
biruit moartea: ”Cu moartea pe moarte călcând / Și celor din morminte / Viață
dăruindu-le!” (Imnul Învierii). Ia o pauză și mditează la ceea ce a făcut
Dumnezeu, iar apoi gândește-te serios la: ”puterea învierii Lui şi părtăşia
suferinţelor Lui”(Filp.3:10). Fii gata să trăiești sub autoritatea Celui Înviat tot
restul vieții.
2. Cea mai generoasă provocare. ”A provoca” înseamnă: ”A avea drept
urmare; a determina, a constitui, etc. Este ca un impuls ce nu te lasă indiferent
față de un eveniment care s-a întâmplat și te determină să iei atitudine pro sau
contra. Vorbind despre înviere și despre întâlnirea cu Cel Viu apostolul avea să
mărturisească faptul că scopul vieții lui este: ”să-L cunosc pe El şi puterea
învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea
Lui.” Oare de ce? ”Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din
morţi.” (Fil.3:10-11). Cât de generos este Domnul! Îți pune la dispoziție cea mai
extraordinară putere din Univers și te provoacă să o folosești ca să fi biru itor în
orice situație prin care treci. Întărește acest adevăr la Înălțare când își asigură
urmașii proclamând: “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţivă şi faceţi ucenici din toate neamurile … și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul veacului. Amin.” (Mat.28:19-20). Nu te grăbi să treci cu ușurință
peste provocarea Fiului lui Dumnezeu. El te cheamă să trăiești și să slujești la
nivel de excelență cu decență și demnitate și Îți dă și rețeta ca să reușești: ”Dacă
trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” (Gal.5:25). Încearcă și fă-ți partea
ta. El nu se va lăsa dator nicicând. Este și chemarea omului lui Dumnezeu care te
îndeamnă: ”Tu urmaș al lui Christos / Ca să lupți te cheamă. / Drumul e croit de
mult / Să te-avânți făr’ teamă. / Harul Său îți e de-ajuns / Și apoi cum am mai
spus: / Căci Isus trăiește-n veci, / Aleluia, Amin!” (C.Ev.#697). Ridică-te și
pornește! Înaintea ta merge Cel ce a biruit moartea. Nici nu trebuie mai mult.
3. Cea mai glorioasă perspectivă. Apostolul neamurilor în demonstrația
învierii concluzionează că: ”acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor
adormiţi.” (1Cor.15:20). Un Mântuitor mort nu înseamnă prea mult, te poate
conduce până la cimitir. Un Salvator Viu îți oferă cea mai glorioasă perspectivă
posibilă: viața veșnică. Primul fruct (pârga) s -a copt deja, el anunțând recolta ce
urmează. Când: ”Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile
voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.” (Rom.
8:11). Nu-i poveste și nici basm. Este Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu care ne
asigură că: ”însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa
lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi
cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să
întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.”
(1Tes.4:16-17). Ce veste extraordinară și ce perspectivă fără egal îți oferă Cel
Înviat! Să te bucuri de eternitate, la modul real. Poetul creștin merge cu
imaginația la superlativ și înțelege ce se va întâmpla în momentul acela:

”Sunați trompete cu putere, / Trezițivă în zori de zi Vestiți spre poli și emisfere
Ca fost în lume o’nviere Și încă una va mai fi. Când cei ce au primit Cuvântul
Ieșind ca crinii din noroi Vor părăsi pe veci mormântul / Și-L
vor întâmpina
pe Sfântul În pragul lumii celei noi!” (P.Dugulescu – A fost în lume onviere). Aceasta te așteaptă și pe tine dacă rămâi până la sfârșit sub autoritatea
Domnului Isus. Cerul va fi trist fără tine, iată de ce insist să -ți pui viața în
rânduială ca să ne întâlnim cu El în glorie.
Pastor Mihai Sarbu

Baraba
Ai auzit vreodată, prietene, de Mine,
pe când în largul lumii cutreierai semeţ,
pe când cu lănci şi scuturi, cohortele străine
te căutau să-ţi ceară al vieţii tale preţ?
Ai auzit vreodată, prietene, de Mine,
când floarea vieţii tale îşi scutura podoaba?
Ca să te scap de lanţuri, de moarte şi ruşine,
Eu am murit pe cruce, în locul tău, Baraba...
Eu răsădisem pacea, tu semănai furtuna.
Şi pe-amândoi mulţimea ne-a pus pe un cântar.
Minciuna cea din umbră alese-atunci minciuna,
tâlharii cei cu vază cerură pe tâlhar.
Puteam să zbor din lume, sătul de-ai ei urgie.
Şi-atunci mulţimea oarbă te-ar fi cerut degeaba.
Dar M-am gândit la tine, privind spre veşnicie,
şi am murit pe cruce, în locul tău, Baraba...
Te chem şi astăzi: Vino şi vom străbate norii!
Te-am căutat cu lacrimi prin spini şi bolovani.
Dar vremea e târzie. Mijesc pe dealuri zorii.
Şi ceru-ntreg te-aşteaptă de două mii de ani.
De-ai şti ce neagră noapte şi ce adânc fierbinte
va fi... când suferinţa nu va cunoaşte graba...
Vei plânge totdeauna şi-ţi vei aduce-aminte
că am murit pe cruce, în locul tău, Baraba!
de Costache Ioanid

Serviciile Divine cu ocazia Sărbătorii Învierii Mântuitorului
Joi 25.04
Vineri 26.04
Duminică 28.04

orele 18:00-20:00 Serviciu Divin
orele 18:00-20:00 Serviciu Divin şi Cina Domnului
orele 09:30-12:00 Serviciu Divin
orele 18:00-20:00 Serviciu Divin şi Orchestra

