
  
 

I A N U A R I E 
Dumnezeu (deși nevăzut) – El este la început

 
01.01 – 08.01. –  Săptâmâna Națională de Rugăciune; 
15.01. –  La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul - Geneza

     22.01. – La început, omul a fost așezat în paradisul lui Dumnezeu

2:15);  

29.01. – La începutul căderii în păcat – promisiunea răscumpărării 

3:15); 

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţuri:
 Programul serviciilor divine ale Bisericii:

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

 06.ian.   Botezul Domnului; 
 01 – 08.ian. ora 17:30 se desfă

Națională de Rugăciune. 

“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna

IANUARIE
Crăiță Petru 01  Popa Daniela
Lopățică Gheorghe 01  Răchită Emanuela
Suditu Angela 01  Silivestru Eugenia
Ștefan Eufrosina 02  Căliman 
Vâlcu Marian 08  Dumitră
Manea Cristina 11  Dumitru Vasilică
Nicola Diana  11  Efrim Domnica
Bâgu Nicolae 12  Ghi
Cazacu Daniel 13  Dumitru Ana
Danciu Floarea 13  Baltac Elena

Solomon Dorina    29
 

“ Pot să se mute munții, pot s

dar dragostea Mea nu se va muta de la tine 

legământul Meu de pace nu se va clătina, zice

Domnul care are milă de tine

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, Mihăilescu Aneta, 
Moldoveanu Sanda, Nicolin 
Viorica, Sbângu Aurica, Stănescu  
Mariana,  Voicu Elisabeta, Bălan 
Lorelai, Ivanov Maria. 
 
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: Fulea Emanoil, Silivestru 
Ștefan. 

Calendar de  Studiu B
” LA ÎNCEPUT,  DUMNEZEU 

” (Geneza)” 

Oprește-te din alergarea fără țintă, Dezleagă lanțurile ce te țin legat
Îmbălsămat de sângele curs pe Golgota, Îndreaptă-te spre Cel ce te
Nu te opri când Duhul Sfânt te cercetează, vrea să-ți ofere o patrie de vis,

O locuință nouă, în care  să domnească, Pacea și liniștea Celui de Sus.

 

El este la început 

Geneza 1:1-2:3 (Gen. 1:1);  
șezat în paradisul lui Dumnezeu - Geneza 2:4-25 (Gen. 

promisiunea răscumpărării - Geneza 3:1-24 (Gen. 
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SĂPTĂMÂNA NAȚIONAL
LUNI – Biruitori în vremuri de presiuni ideologice 

Mulțumiri: 
- Pentru că Dumnezeul adevărat are toată puterea în cer 
- Pentru cei care cred cu adevărat 
- Pentru cei care au biruit atacurile celui rău asupra lor 
- Pentru cei care luptă și apără libertatea de credin

Mijlociri:  
- Pentru cei care sunt expuși presiunilor ideologice în societate, la locul de munc

școli; 
- Pentru cei care sunt amenințați cu represalii din pricina credinței în Dumnezeu;
- Pentru cei care sunt obosiți și descurajați în aceast

Cereri: 
- Putere, îndrăzneală și biruință pentru fra

această luptă; 
- Putere, îndrăzneală și biruință pentru copiii 

presiunilor ideologice; 
- Întoarcerea la Dumnezeu a conducătorilor ideologici 

toate  țările care au adoptat o ideologie contrară Scripturii;
- Manifestarea slavei lui Dumnezeu în via

MARȚI – Biruitori în vremuri de persecu
Mulțumiri:  

- Pentru promisiunea prezenței Domnului lâng
- Pentru mărturia celor care rămân tari în credin
- Pentru cei care se întorc la Domnul prin mărturia credincio

Mijlociri: 
- Pentru cei care au parte de prigoniri din partea autorită
- Pentru cei care sunt prigoniți acas
- Pentru cei care sunt umiliți și batjocoriți public 

Cereri:  
- Putere  în mijlocul persecuțiilor; 
- Biruință deplină în astfel de încercări;
- Încetarea prigoanei și libertatea de închinare;
- Mântuirea prigonitorilor. 

MIERCURI – Biruitori în vremuri de ispite puternice în societate 
(Geneza 38:1-20) 

Anunţuri: 
erviciilor divine ale Bisericii:   

12:00 și 17:00 – 19:00; 
18:30 studiu biblic; 

– program tineret. 
 

se desfășoară Săptămâna 

pentru sărbătoriţii din luna:  
IANUARIE 

Popa Daniela 14 
Răchită Emanuela 16 
Silivestru Eugenia 16 
Căliman Șaron 17 
Dumitrășcuță Ronela 19 
Dumitru Vasilică 20 
Efrim Domnica 20 
Ghiță Daniela 20 
Dumitru Ana 24 
Baltac Elena 25 

Solomon Dorina    29 

ții, pot să se clatine dealurile 

dar dragostea Mea nu se va muta de la tine și 

legământul Meu de pace nu se va clătina, zice 

Domnul care are milă de tine!” -  Isaia 54:10 

tudiu Biblic 2023 
LA ÎNCEPUT,  DUMNEZEU ” 

țurile ce te țin legat. 
te spre Cel ce te-a creat. 
ți ofere o patrie de vis, 

ștea Celui de Sus. 
de   P. Crăiță 

Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime” 
Constanţa 

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

Website:www.sfantatreimect.ro 
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ȚIONALĂ DE RUGĂCIUNE 
Biruitori în vremuri de presiuni ideologice și prigoane ( Daniel 3:14-30) 

Pentru că Dumnezeul adevărat are toată puterea în cer și pe pământ; 
Pentru cei care cred cu adevărat și au o relație personală cu Dumnezeu; 
Pentru cei care au biruit atacurile celui rău asupra lor și a familiilor lor; 

libertatea de credință și conștiință. 

și presiunilor ideologice în societate, la locul de muncă și în 

țați cu represalii din pricina credinței în Dumnezeu; 
ți și descurajați în această luptă a credinței. 

ă pentru frații și surorile în credință care sunt prinși în 

ă pentru copiii și profesorii credincioși care sunt expuși 

Întoarcerea la Dumnezeu a conducătorilor ideologici și politici de la Bruxelles și din 
ările care au adoptat o ideologie contrară Scripturii; 

Manifestarea slavei lui Dumnezeu în viața celor credincioși. 
Biruitori în vremuri de persecuție (Fapte 8:1-3; Fapte 12:1-5) 

ței Domnului lângă toți cei ce suferă pentru Numele Lui; 
Pentru mărturia celor care rămân tari în credință în vremea încercării; 

a Domnul prin mărturia credincioșilor care sunt prigoniți. 

Pentru cei care au parte de prigoniri din partea autorităților; 
ți acasă, la școală sau la locul de muncă; 

ți și batjocoriți public din pricina credinței. 

 
ă deplină în astfel de încercări; 

și libertatea de închinare; 

Biruitori în vremuri de ispite puternice în societate și la locul de muncă  

mailto:office@sfantatreimect.ro
http://www.sfantatreimect.ro/


 Mulțumiri: 
- Pentru puterea Domnului –„Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în 

lume” (1 Ioan 4:4); 
- Pentru toți copiii Domnului care l-au biruit pe cel rău și ispitele lui; 
- Pentru promisiunea că prin Isus Hristos suntem mai mult decât biruitori. 

Mijlociri: 
- Pentru copiii și tinerii din bisericile noastre; 
- Pentru familiile tinere și pentru bătrânii bisericilor noastre; 
- Pentru credincioșii care se află în locuri periculoase. 

Cereri: 
- Biruință pentru toții copiii Domnului; 
- Disciplină spirituală în veghere, rugăciune și post; 
- Pocăința și recuperarea celor care au căzut în păcat. 

JOI -  Biruitori în vremuri de atacuri demonice (Fapte 16:16-34).    
Mulțumiri: 

- Pentru toți cei care vestesc Evanghelia curată, fără asocieri, învățături și practici 
lumești sau demonice; 

- Pentru toți credincioșii care au rămas ferm ancorați în credința Evangheliei; 
- Pentru toți cei care veghează ca să păstreze Evanghelia curată; 
- Pentru toți cei care apără Bisericile Baptiste de învățători și proroci mincinoși. 

Mijlociri:  
- Pentru toți lucrătorii care trec prin perioade grele de atacuri demonice asupra lor și a 

lucrării; 
- Pentru toți credincioșii care sunt expuși sau atrași de mesaje din partea unor oameni 

compromiși, care sunt în slujba celui rău; 
- Pentru toate bisericile baptiste care luptă și apără credința adevărată a Evangheliei. 

Cereri: 
- Putere supranaturală și ajutor ceresc pentru toți lucrătorii care trec prin vremuri grele 

de atac sau împotrivire demonică; 
- Trezire spirituală, discernământ duhovnicesc și pocăință pentru toți cei care au fost 

înșelați de diavolul; 
- Protecție divină pentru familiile credincioșilor baptiști și pentru bisericile baptiste; 
- O nouă generație de lucrători curați, curajoși și biruitori în lucrarea Evangheliei. 

VINERI – Biruitori în vremuri de sărăcie și lipsuri materiale (2 Corinteni 8:1-15; Rut 1:1-
5). 

Mulțumiri: 
- Pentru frații și surorile care au dovedit credință și credincioșie față de Domnul chiar 

și în vremuri de sărăcie și lipsuri materiale; 
- Pentru frații și surorile care trăiesc în dependență de Dumnezeu, știind că ajutorul 

vine în primul rând de la El; 
- Pentru frații și surorile care dăruiesc și susțin lucrarea lui Dumnezeu chiar și în 

vremuri de criză economică. 
Mijlociri: 

- Pentru toți cei care se luptă cu ispita de a alege prin vedere; 
- Pentru deprinderea de a trăi și a alege prin credință și nu prin vedere; 
- Pentru discernământ în a înțelege motivele pentru care Dumnezeu a îngăduit vremuri 

de sărăcie și lipsuri materiale, pentru a ști ce decizii avem de luat. 
Cereri: 

- Binecuvântarea lui Dumnezeu peste cei care se confruntă cu lipsuri materiale;  

- Har de pocăință și îndreptare pentru cei care au ales prin vedere; 
- Înțelepciune în luarea deciziilor în vremuri de criză economică; 
- Înțelepciune și curăție de inimă în administrarea resurselor materiale în vremuri de 

criză; 
- Răsplătirea celor ce dăruiesc cu bucurie atât pentru lucrarea Evangheliei, cât și pentru 

ajutorarea semenilor aflați în nevoie. 
SÂMBĂTĂ – Biruință în vremuri de suferință și boală (Iov 1:6 - 2:10): 

Mulțumiri: 
- Pentru binecuvântările spirituale și materiale pe care le avem de la Dumnezeu prin 

Isus Hristos;  
- Pentru faptul că El este în controlul tuturor lucrurilor și experiențelor prin care 

trecem; 
- Pentru puterea și ajutorul Lui în vreme de încercări, suferință și boală; 
- Pentru rugăciunile ascultate și pentru scoaterea la loc larg a celor pentru care ne-am 

rugat. 
Mijlociri: 

- Pentru întărirea celor ce sunt în cuptorul suferinței, fie prin boli, fie prin pierderi de 
tot felul; 

- Pentru putere de mărturisire a credinței și încrederii în Răscumpărătorul nostru cel 
viu, în ciuda circumstanțelor potrivnice; 

- Pentru cei care s-au depărtat de Dumnezeu din pricina necazurilor. 
Cereri: 

- Dumnezeu să ne ajute să privim și să abordăm suferințele din perspectivă biblică, 
cerească; 

- Dumnezeu să ne ajute ca întotdeauna să acceptam toată voia Lui și să rămânem lângă 
El indiferent de pierderile suferite; 

- Dumnezeu să ne ajute să binecuvântăm Numele Lui indiferent de circumstanțele 
vieții; 

- Dumnezeu să ne ajute să privim cu răbdare, dar și cu nădejde, spre ziua când toate 
suferințele noastre vor fi preschimbate în glorie și veșnică bucurie. 
DUMINICĂ – Biruință în așteptarea revenirii Domnului Isus (2 Petru 3:1-18): 

Mulțumiri: 
- Pentru toți cei care se pregătesc și așteaptă cu dor revenirea Domnului Isus; 
- Pentru Domnul Isus și pentru Cuvântul Scripturii, care ne prezintă deslușit și pe 

înțeles așteptările pe care El le are de la noi;  
Mijlociri: 

- Pentru toți cei ce se mulțumesc cu puțin în privința pregătirii lor pentru marea 
întâlnire; 

- Pentru statornicie și fermitate până la capăt pentru cei ce au plecat hotărât pe calea 
credinței; 

Cereri:  
- Trezire spirituală și ieșire din starea de căldicel a tuturor bisericilor din România care 

experimentează o astfel de stare;  
- Întâlnirea cu Domnul să-i găsească pregătiți pe toți membrii bisericii din care facem 

parte, dar și pe cei din familiile noastre; 
- Rămânerea în Domnul Isus și în Cuvântul Lui. 

 




