Calendar de Studiu
tudiu biblic 2021
Biserica Creştină Baptistă
“Sf
Sfânta Treime” Constanţa

”Slujind pe Domnul ca rob credincios și
înțelept”
țelept” (Matei 24:45
24:45-46)
AUGUST

B. Caracter de slujitor

01.08 – Ana – Mama lui Samuel – 1 Samuel 1:1-2:21 (1:27-28)
28);
08.08 – Barnaba – Omul care îi lansează pe alții în slujire – Fapte 9:26
9:26-30 / 11:19-26
/ 15:36-41 (11:24);
15.08 – Isaia – Profetul care-și deschide inima față
ă de chemarea Domnului – Isaia 6
(v. 8);
22.08 – Epafras – Un luptător dedicat maturizării spirituale a sfin
sfinților – Coloseni 1:18 / 4:12-13 (4:12);
29.08 – Cristos – Robul Domnului care dă mântuire oamenilor – Isaia 42:1-8 (Marcu
10:45).
Credinciosul trebuie să lupte până la sânge împotriva tristeţii, pentru că ea ne
paralizează viaţa şi puterea în Hristos. Hristos este Domnul bucuriei!
Richard Wurmbrand

Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi:
Familii:
Camen C-tin şi Maria, Danciu Ioan
şi Florica, Fătu Nicolae şi Stana.
Surori:
Alexiu
Vasilica,
Armeanu
Elisabeta, Baban Antonina, Bâgu
Maria, Bratu Aurelia, Caranfil
Valentina,
Duliga
Tănţica,
Focşeneanu
Valeria,
Gheaţă
Maria, Gheorghiu Maria, Grigoraş
Ana-Maria, Ilea Lucica, Iordache
Steluţa,
Lisenco
Victoria,
Mihăilescu Aneta, Moldoveanu
Sanda, Nicolin Viorica, Sbângu
Aurica, Stănescu
C. Mariana,
Şulean Doina, Untaru Elena,
Vidican Viorica, Voicu Elisabeta.
Fraţi: Pascale Ioan, Bălan Gino,
Bogdan Gh., Cazacu Daniel,
Cătrună Anghel, Crihan Luca,
Lopăţică Ghe., Marcu Ioan, Nicola
Cornel, Răchită Marinel, Socol
Neagu,
Vlăsceanu
Florin,
Ghereben Darius.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori:
Baltac Elena, Dăduică
Floarea, Frăţiloiu Margareta, Leţa
Maria, Paraschiv Ana, Păcuraru
Emilia, Petrescu Maria, Preda
Emilia.
Fraţi: Jurcă Constantin, Fulea
Emanoil, Silivestru Ștefan.

Anunţuri:
 Programul serviciilor
erviciilor divine ale Bisericii:
08:45 – 10:15
- Duminică dimineața
11:00 – 12:30
:- Duminică seara 18:00
00 – 19:30;
 În prima și în ultima duminică din luna
august în programul de seară
seară, orchestra
bisericii va lăuda pe Domnul
Domnul;
 În perioada 06 - 08 august va avea loc
conferința
ța pentru familii
familii;
 Miercuri 18.08.2021
.2021 ora 17.00 Ora surorilor;
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna: AUGUST
Gherman Ana

03

Moldoveanu Alexandrina 03

Răchită Marinel
Vasiloglu Marin
Iacobeț Viorica
Tărnăuceanu Severin
Dumitrășcuță Radu
Nicola Aurel
Olariu Ana-Maria
Iordache Stănuța
Camen Maria

05
07
08
10
11
12
13
14
15

Gherman Doini
Doinița
Aparaschive Maria
Georgescu Mirela
Nicolin Viorica
Crăi
Crăiță Floarea
Pascale Ioan
Bădulescu Gabriela
Puha Georgeta
Rusu Fabian
Bogdan Victoria
Vidican Viorica

20
23
23
23
24
24
25
27
27
29
29

“Să
Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te
ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită
ajutor din locașul Său
ău cel sfânt și să te sprijine din
Sion. Să-ți dea ce-ți
ți dorește inima și ssă-ți împlinească
toate planurile tale!” (Psalmi: 20:1,2,4)
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Ana – Mama lui Samuel
1 Samuel 1:1-2:21
1:1
(1:27-28)
Ana, mama lui Samuel, este cea care l-a
l aşezat pe făgaşul devenirii
sale, lansându-l într-o
o viaţă de deplină dedicare faţă de Dumnezeu. Astfel,
Samuel a devenit în mâna lui Dumnezeu omul care a îndreptat privirile
poporului Israel spre Dumnezeu şi spre voia
voi Sa, într-o vreme extrem de
dificilă din punct de vedere spiritual pentru popor – perioada tranziţiei lui
Israel de la conducerea prin judecători, la perioada împărăţiei (Saul, apoi
David).
1. Ana – o femeie a rugăciunii
- Ea alege să-șii rezolve problemele personale
pe
prin rugăciune către
Dumnezeu, nu reacționând firește
- Ea stăruiește cu credință
ă în rugăciune către Dumnezeu pentru ceva
concret – să aibă un băiat
- Ea se roagă în supunere totală față
fa de voia revelată a lui Dumnezeu
2. Ana – o femeie credincioasă Domnului
Domnu
- Ea pune numele „Samuel” copilului, fiind recunoscătoare Domnului
că i-a ascultat rugăciunea
- Ea închină Domnului copilul ei. Chiar dacă doar până la aprox. 3 ani
Ana îl are pe copil în casa ei, totuși
totu ea i-a imprimat un caracter evlavios și
care l-a făcut
ut marele om al lui Dumnezeu de mai târziu
- Domnul o binecuvântează apoi pe Ana cu încă 3 băieți
băie și 2 fete.
Credincioșia
șia ei este astfel pe deplin răsplătită
r
3. Ana – o femeie cu o concepție
concep înaltă despre Dumnezeu
- Cântarea ei de laudă către Domnul (cap. 2) arată că Ana Îl cunoștea
bine pe Domnul
- Lauda ei către Domnul menționează
men
lucrările Sale mari și minunate
(nu doar lucrările făcute în viața
ța ei)

- Ana înțelege că Domnul Își va desăvârși lucrarea Sa prin venirea
Unsului Său, într-o vreme când înțelegerea despre Acesta în poporul Israel
era destul de neclară.
4. APLICAȚII
- Învață să rezolvi problemele tale în rugăciune către Domnul, nu în
mod firesc
- Învață să fii credincios Domnului, convins că doar evlavia trebuie să
fie atitudinea ta față de El
Caută să dezvolți relația ta cu Domnul, pentru ca să Îl cunoști cu
adevărat și să trăiești pentru a aduce glorie Lui.

Barnaba – Omul care îi lansează pe alții în slujire
Faptele apostolilor 9:26-30 / 11:19-26 / 15:36-41 (11:24)
Barnaba este o figură luminoasă pe paginile Noului Testament (Fapte
11:24). El a fost un excelent colaborator al oamenilor lui Dumnezeu în
lucrarea lor. Se poate spune că Barnaba a fost omul din spatele lui Pavel cât şi
a altor oameni ai lui Dumnezeu, omul care a lansat pe alţii în slujirea divină.
Este mare nevoie de oameni ca Barnaba în lucrarea lui Dumnezeu pentru a-i
sluji pe alții să devină oameni bine echipați în biserica lui Dumnezeu.
Barnaba apare a fi:
1. Alături de Pavel în perspectiva împlinirii lucrării primite de el;
- Barnaba este alături de Pavel atunci când le era greu altora să fie
lângă el;
- Barnaba îl propulsează pe Pavel în lucrarea din biserica din Antiohia
și pregătește astfel calea spre lucrarea misionară a apostolului;
2. Alături de credincioşii din Antiohia în perspectiva împlinirii
lucrării primite de ei;
- Barnaba constată lucrarea harului lui Dumnezeu între creștinii din
Antiohia și-i încurajează să rămână alipiți de Domnul;
- Barnaba lucrează în mod serios la consolidarea bisericii din
Antiohia, prin aducerea lui Pavel în această biserică și prin sprijinirea întregii
lucrări spirituale din ea;
3. Alături de Ioan Marcu în vederea împlinirii lucrării primite de el.
- Barnaba îl lansează în lucrarea misionară pe vărul lui mai tânăr, Ioan
Marcu, alături de apostolul Pavel;
- Barnaba alege să se despartă de Pavel pentru a fi alături de Ioan
Marcu în ridicarea spirituală a lui.

- Barnaba îl ajută pe Ioan Marcu să devină un om care i-a fost folositor
mai târziu chiar lui Pavel, care altădată nu vedea în el un om de nădejde (2
Timotei 4:11).
4. APLICAȚII
- Fii omul care îi sprijină pe oamenii chemați de Dumnezeu în
lucrarea Lui
- Fii omul care se implică în zidirea bisericii Domnului prin a-i sluji
pe alții să facă lucrarea lui Dumnezeu
Fii omul care se ocupă în mod special de cei care au eșecuri în slujirea
Domnului, pentru a-i ridica și a-i echipa să ajungă oameni destoinici în
slujirea Lui.

Un mugur…
Un mugur s-a-ntâlnit cu-o rază și-nfiorați au tresărit;
Din sfânta lor îmbrățișare o dulce floare-a răsărit…
Tot astfel când, Isuse dulce, sărmanu-mi suflet Te-a aflat,
În setea lui de-o veșnicie cu-atâta dor te-a-mbrățișat.
Și-n sfânta hotărârii clipă de Tine-ntreg s-a alipit,
Topindu-și vechea lui ființă în noul rod nemaitrăit.
Te rog, Isuse, tot mai dulce mă fă la sânul tău să pier,
Ca să-Ți rămână-n brațe numai, un rod de aur pentru cer.
de Traian Dorz

