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04.12 –  Care sunt pericolele umblării prin vedere? Cum ne binecuvântează umblarea prin 
credință? –  Luca 21:25-36 / 2 Cor. 4:16-5:9 (2 Cor. 5:7);  
     11.12 – Cât de sigură este Evanghelia lui Cristos? Ce garanții avem c

promisă? – Rom. 8:30-39 (v. 38:39);  

18.12 – Ce văd niște bătrâni în bebelușul Isus? Ce perspectivă oferă Duhul Sfânt? 

2:25-38 (v. 30-32); 

25.12 – Nașterea Domnului (Crăciun). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţuri:
 Programul serviciilor divine ale Bisericii:

   - Duminica:  ora 10:00 – 12
   - Vineri seara:  17:00 – 18:30
   - Sâmbăta de la ora 17:30 –

 17.dec. ora 17:00 Crăciunul Tinerilor din 
Comunitatea Bisericilor Baptiste din Constan

 Programul serviciilor divine cu ocazia Sărbătorii 
Întrupării Domnului Isus Hristos
- 25.dec.  ora 10:00 – 12:00
- 26.dec.  ora 10:00 – 12:00;

 Programul serviciilor divine cu ocazia Sărbătorii 
Anului Nou: 
- 31.dec.  - ora  17:00 – 19:
- 01.ian.  - ora 10:00 – 12:00

 01 – 08.ian. ora 17:30 se desfă
Națională de Rugăciune. 

“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna

DECEMBRIE
Roșu Mihaela 01  Tărnăuceanu

Suditu Marinică 05  Vidican Crinu
Dumitru Emanuel 10  Dumitru Doru
Crihan Loredana 11  Miron Livia 
Ghiță Mariana 14  Cimpoie
Ciutac Lucian 15  Aparaschive Vasile
Dăduică Floarea 16  Marin   Liviu
Jecu Paula 16  Șandru Rodica
Pleșa Mihai  16  Sbângu Aurica    

“ Domnul să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să

împlinească toate planurile tale!

Rugăciune  pentru bătrâni şi 
bolnavi: 

Surori:    
Alexiu Vasilica, Danciu Florica, 
Armeanu Elisabeta, Baban 
Antonina, Bâgu Maria, Bratu 
Aurelia, Camen Maria, Caranfil 
Valentina, Focşăneanu Valeria, 
Grigoraş Ana-Maria, Ilea Lucica, 
Iordache Steluţa, Lisenco Victoria, 
Mihăilescu Aneta, Moldoveanu 
Sanda, Nicolin Viorica, Sbângu 
Aurica, Stănescu  Mariana,  Voicu 
Elisabeta, Bălan Lorelai. 
Fraţi:  Pascale Ioan, Fătu Nicolae 
Bălan Gino, Bogdan Gh., Cazacu 
Daniel, Camen Constantin, 
Cătrună Anghel, Crihan Luca, 
Lopăţică Ghe., Marcu Ioan, Nicola 
Cornel, Răchită Marinel, Socol 
Neagu, Vlăsceanu Florin, 
Ghereben Darius, Săuleanu 
Dumitru.       

Fraţi şi surori bătrâni; 
Surori:  Baltac Elena, Dăduică 
Floarea,  Leţa Maria, Păcuraru 
Emilia, Petrescu Maria, Preda 
Emilia. 
Fraţi: Jurcă Constantin, Fulea 
Emanoil, Silivestru Ștefan. 

Calendar de  Studiu B
” Când temeliile lumii se surpă sfinții Domnului se implic

în ridicarea Împărăției care nu se clatin
” (Evrei 12:25-28 / Matei 16:18
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Anul XI,  Nr. 13
 

Care sunt pericolele umblării prin vedere?
prin credință? – Luca 21:25

... pentru că umblăm prin credin
 

Chemarea Domnului pentru credincio
prin vedere (2 Cor. 5:7). Oamenii din lume 
prin vedere, tocmai pentru că ei sunt mor
Duhul Sfânt le-o dă celor credincioși pentru ca perspectiva lor s
nu una pământească (vezi Efes. 2:1-
despre „clătinarea tuturor lucrurilor” (vezi Evr. 12:25
vremurile sfârșitului, nevoia de a umbla prin credinț
fapt întotdeauna este nevoie pentru credincio
vedere). Astfel, noi trebuie să ne întrebăm: Care sunt pericolele pe care le putem evita 
prin faptul că umblăm prin credință 
umblării prin credință? De ce deci trebuie să umblăm prin

1. Pentru că cei credincioși prin Cristos sunt morți faț
viața lor este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu (Col. 3:1
să se gândească la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ (Co

2. Pentru că dacă umblăm prin vedere există pericolul de a ni se îngreuia 
„inimile cu îmbuibare de mâncare și b
ziua Domnului să vină peste noi fără veste 
picioare înaintea Fiului omului (Lc. 21:34
se leagă de pământ și nu vor putea anticipa revenirea Fiului omului;

3. Pentru că, umblând prin vedere, evenimentele sfâr
în lună și în stele, strâmtorarea dintre neamuri, vulnerabilitatea oamenilor în fa
evenimentelor fără precedent care își anunț
oamenii acestui pământ umplându-i de groază, de confuzie, de panică (Lc. 21:25
în timp ce oamenii care umblă prin credin
agitației acestei lumi pentru că ei sunt ancora
picioare, chiar dacă cerul și pământul vor trece (Lc. 21:33), 
privească în sus cu convingerea că izbăvirea lor se apropie (Lc. 21:28);

Anunţuri: 
erviciilor divine ale Bisericii:   

12:00 și 17.00 – 19:00; 
:30 studiu biblic; 
– program tineret. 

00 Crăciunul Tinerilor din 
Bisericilor Baptiste din Constanța; 

Programul serviciilor divine cu ocazia Sărbătorii 
Întrupării Domnului Isus Hristos: 

00 și 17:00 – 19:00; 
00; 

serviciilor divine cu ocazia Sărbătorii 

:00; 
00  și 17:00 – 19:00; 

se desfășoară Săptămâna 

pentru sărbătoriţii din luna: 
DECEMBRIE 

Tărnăuceanu Constanța 17 
Vidican Crinuța 18 
Dumitru Doru 19 
Miron Livia  22 
Cimpoieșu Dumitru 23 
Aparaschive Vasile 28 
Marin   Liviu 28 

andru Rodica 28 
Sbângu Aurica     30 

ţi doreşte inima şi să-ţi 

planurile tale!” -  Psalmul 20:4 

tudiu Biblic 2022 
ții Domnului se implică 

ției care nu se clatină” 
28 / Matei 16:18)” 
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Care sunt pericolele umblării prin vedere? Cum ne binecuvântează umblarea 

Luca 21:25-36 / 2 Cor. 4:16-5:9 (2 Cor. 5:7) 
pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. 

Chemarea Domnului pentru credincioșii Lui este să umblăm prin credință nu 
prin vedere (2 Cor. 5:7). Oamenii din lume însă nu pot umbla prin credință ci doar 
prin vedere, tocmai pentru că ei sunt morți în păcatele lor și nu au percepția pe care 

și pentru ca perspectiva lor să fie una cerească și 
7; Efes. 1:13-14; Ioan 16:13-15). Când vorbim 

despre „clătinarea tuturor lucrurilor” (vezi Evr. 12:25-27; Lc. 21:26), despre 
șitului, nevoia de a umbla prin credință va fi poate mult mai mare (de 

fapt întotdeauna este nevoie pentru credincioși de a umbla prin credință, nu prin 
vedere). Astfel, noi trebuie să ne întrebăm: Care sunt pericolele pe care le putem evita 

ă și nu prin vedere? Care sunt binecuvântările 
ă? De ce deci trebuie să umblăm prin credință și nu prin vedere? 

și prin Cristos sunt morți față de lumea aceasta și 
ă cu Cristos în Dumnezeu (Col. 3:1-4); de aceea ei sunt chemați 

să se gândească la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ (Col. 3:2); 
2. Pentru că dacă umblăm prin vedere există pericolul de a ni se îngreuia 

și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia” și astfel 
ziua Domnului să vină peste noi fără veste și din această cauză să nu putem sta în 
picioare înaintea Fiului omului (Lc. 21:34-36). Oamenii, prin umblarea prin vedere, 

și nu vor putea anticipa revenirea Fiului omului; 
3. Pentru că, umblând prin vedere, evenimentele sfârșitului  (semnele în soare, 

trâmtorarea dintre neamuri, vulnerabilitatea oamenilor în fața 
și anunță venirea) vor bulversa pur și simplu pe 

i de groază, de confuzie, de panică (Lc. 21:25-27); 
mblă prin credință vor fi plini de pace și încredere în ciuda 

ă ei sunt ancorați în cuvântul lui Cristos care rămâne în 
ământul vor trece (Lc. 21:33), și, de asemenea, ei știu să 

s cu convingerea că izbăvirea lor se apropie (Lc. 21:28); 

mailto:office@sfantatreimect.ro
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4. Pentru că lucrarea vieții lor și slujirea lor nu sunt legate de pământ ci de cer; 
de aceea, chiar dacă, fiind oameni cu o stare vulnerabilă vor ajunge să obosească și să 
cedeze fizic, totuși ei au energia spirituală a Duhului lui Dumnezeu, care îi fac să nu 
cadă de oboseală din pricina omului lor lăuntric care se înnoiește din zi în zi (2 Cor. 
4:16-18). Ei se uită la lucrurile care nu se văd și care sunt veșnice, nu la lucrurile 
trecătoare; ei sunt impulsionați de aceste lucruri cerești și veșnice; 

5. Pentru că dorințele lor sunt legate de Împărăția cerească și veșnică a 
Domnului, nu de binecuvântările trecătoare ale acestui pământ (2 Cor. 5:1-4); 
Credincioșii știu, prin Duhul Sfânt, că vor primi un trup glorios și veșnic la revenirea 
Domnului și ei abia așteaptă să fie îmbrăcați cu un asemenea trup veșnic, pentru a-L 
sluji pe El în Împărăția Lui veșnică (2 Cor. 5:5-9; vezi și Efes. 1:13-14). 

 
Cât de sigură este Evanghelia lui Cristos?  Ce garanții avem că vom ajunge în 

gloria promisă? – Rom. 8:30-39 (v. 38-39) 
Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, 

nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,  nici înălțimea, nici 
adâncimea, nici o altă făptură (zidire) nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea 

lui Dumnezeu, care este în Isus Cristos, Domnul nostru. 
 

Evanghelia lui Dumnezeu, care este centrată în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul 
Isus Cristos, reprezintă binecuvântarea supremă pentru credincioșii Lui, din care 
derivă toate binecuvântările promise de Dumnezeu în Cristos (vezi Rom. 1:16-17; 1 
Cor. 15:1-2). De aceea este bine să răspundem la întrebări de genul: „Cât de sigură 
este Evanghelia lui Cristos?” „Ce garanții avem că vom ajunge în gloria promisă de 
Dumnezeu prin Evanghelie?” Studiind Cuvântul lui Dumnezeu cu atenție vom ajunge 
la concluzia că Evanghelia este cuvântul absolut sigur pe care ne putem baza întreaga 
noastră credință și nădejde cu privire la prezent și viitor.  

1. Pentru că tot ceea ce conține Evanghelia lui Cristos este Cuvântul lui 
Dumnezeu, nu un cuvânt omenesc (Rom. 1:1-2; Gal. 1:11-12); de asemenea, tot ce 
este promis în Evanghelie nu depinde deloc de om ci de harul suveran al lui 
Dumnezeu (Rom. 8:28-30; 9:15-16); de fapt tot ceea ce Dumnezeu a început, cu 
siguranță va desăvârși (Filip. 1:6); 

2. Pentru că jertfa lui Cristos este o jertfă desăvârșită care asigură o mântuire 
desăvârșită și veșnică (vezi Rom. 8:31-37; Evr. 5:7-10; 10:12-14). Din moment ce 
Dumnezeu este autorul mântuirii noastre și din moment ce jertfa lui Cristos a fost 
adusă prin porunca lui Dumnezeu, atunci cine ar putea să-i învinovățească pe cei ce 
cred în Cristos? 

3. Pentru că dragostea lui Dumnezeu este atât de puternică încât nimeni nu 
poate să-i despartă de aceasta, de dragostea care este în Cristos Isus (Rom. 8:38-39). 
Această dragoste a fost turnată în inimile celor credincioși prin Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu (Rom. 5:5-11). Sfânta Treime este implicată în totalitate în mântuirea pe 
care Evanghelia lui Cristos o arată;  

4. Garanțiile mântuirii pe care Dumnezeu ni le-a dat prin Cristos, prin 
Evanghelia Lui sunt dumnezeiești. Scriptura vorbește despre jurământul pe care 

Dumnezeu l-a făcut pentru ca să garanteze împlinirea făgăduințelor Evangheliei (vezi 
Evr. 6:13-20) și despre pecetluirea din partea Duhului Sfânt, aplicată tuturor celor ce 
cred Evanghelia (Efes. 1:13-14). Cristos spune în mod clar: „Cerul și pământul vor 
trece dar cuvintele Mele (Cuvântul Evangheliei întrupat în Persoana și lucrarea Lui – 
Ioan 1:14) nu vor trece (Matei 24:35). Observați și limbajul pasajului din Rom. 30-39 
(„Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, ..., i-a și proslăvit” / acțiuni deja 
realizate de Dumnezeu – v. 30; „Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor 
lucruri?...” – v. 31-35; „Căci sunt bine încredințat că nici moartea, ... nu vor fi în stare 
să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu...” – v. 38-39). 

 
 

O stea pe cer a strălucit 
 

O stea pe cer a strălucit 
Pe partea dinspre răsărit. 
Trimisă a fost de Domnul, 
Să le arate magilor drumul 

 
Drumul ce ducea către El, 

Ducând daruri pentru Emanuel, 
Strălucind mereu, ea le-a arătat 
Drumul spre Pruncul Minunat. 

 
Culcat în iesle de părinți, 
Înconjurat de îngeri sfinți, 
Micuțul Împărat dormea 

În timp ce o cântare răsuna... 
 

Cete de îngeri cântau în cor: 
Astăzi S-a născut un Mântuitor, 

El, Fiu de Dumnezeu sfânt, 
A coborât la noi pe pământ. 

 
În dar ne a adus mântuirea, 

Pacea, dar și slobozirea, 
Iertare și multă iubire, 
În dar pentru omenire. 

 
 

de Elena Suflețel 




