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Binecuvântările înțelepciunii venite de la Dumnezeu.
Prov.3 ( Prov.3:13‐14)
Educație în familie prin Cuvântul Domnului. Prov.22 ( Prov.22:6)
Dumnezeu ‐ tăria poporului Său. 1 Împ. 8:12‐61 ( Prov.29:25)
Învesteşte‐ți viața în umblarea cu Dumnezeu.
Ecles.11‐12 ( Ecles.12:14)

CUVÂNTUL ZILEI

“Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi‐Mi veți fi martori în
Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”
Fapte. 1:8
ÎNDEMNURI

ANUNŢURI



Editat de Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime” Constanta
Apare lunar, în prima Duminică din lună

ANUNŢURI REFERITOARE LA “JUBILEU 90 DE ANI”

Sărbătoarea se organizează pe întreaga lună august, dar, săptămâna 20‐26 aug. va fi
o săptămână specială cu servicii în fiecare zi. În ziua de 26 august va fi serviciul de
evanghelizare, cu participarea tuturor bisericilor baptiste din Constanța. Predicator
fr.păstor Doru Hnatiuc

SĂ NE RUGĂM PENTRU URMĂTORII FRAŢI ŞI SURORI CARE
SUNT BOLNAVI SAU BATRANI:
fam. Danciu Ioan şi Florica, fam. Mihăilescu Iordache şi Aneta, fam. Şulean Ion şi Magdalena,
fam. Şerban Ion şi Tudora, fam. Gergeli Ioan şi Sofia. Baban Antonina, Ciutac Petria, Chiru
Petrina, Dragomir Emilia, Lisenco Evelina, Mihăiluță Stela, Moldoveanu Sanda, Salamon Mina,
Sion Ileana, Untaru Elena, Vidican Viorica, Camen Constantin, Clipa Gheorghe, Cojocaru Vasile,
frat. Melcea Ilie, Simion Ion, Baltac Elena (Mereni), Capotă Ana, Dumitraşcu Voichita, Lisenco
Victoria, Matei Susana, Nicula Mărioara, Paraschiv Ana, Petcu Ana, Preda Emilia, , Puha Zamfira,
Petrescu Ana, Dobrescu Călin, Fulea Teofil, Mich Vasile

SERVICIILE BISERICII:

Duminică 9.30-12 si 18-20 şi Vineri 18-20

Biserica Creştină Baptistă “Sfanta Treime”
Str. Luminişului, nr. 6, Constanţa, România 900589
tel/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.

S‐a spus că ştiința este în contradicție cu credința, că ideea Creației făcută de
Dumnezeu intră în contradicție cu înțelegerea ştiințifică a universului. Dar cu care ştiință
intră în contradicție credința când se ştie că în decursul miilor de ani ai istoriei
explicațiile ştiințifice referitoare la univers s‐au schimbat de nenumărate ori? Biblia nu
prezinta o anumită teorie stiințifică de înțelegere a universului doar de teama de a nu
intra în conflict cu ştiința. Şi nici nu cred că trebuie să căutam asta în Biblie. E drept că
vedem Mâna lui Dumnezeu şi în faptul că Biblia nu face afirmații care ar putea fi
contrazise de cercetarea ştiințifică. Dar vedem că, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Biblia
este neutră din punct de vedere ştiințific. Sau, mai exact spus, modul în care Dumnezeu
a prezentat creația Sa nu a intrat în contradicție nici cu universul geocentric, nici cu cel
heliocentric, nici cu cel newtonian, nici cu cel nelimitat al lui Hawking sau al lui Einstein,
nici cu teoria cuantică şi nici cu teoria bing bang‐ului. Aceste teorii nu dovedesc creația
dar nici nu intră în conflict cu ideea de creație.
În ciuda tuturor concepțiilor cosmogonice ale universului fizic enumerate, ideea
de creație nu poate fi exclusă din punct de vedere ştiințific. Cosmologiile însele s‐au
dovedit deficitare şi au trebuit să lase locul altora mai noi. De aceea, oamenii n‐ar trebui
să facă ceea ce Dumnezeu nu a făcut: să nu lege religia de o anumită ştiință pentru că
atunci când ştiința falimentează, falimentează şi religia care a îmbrățişat‐o.
Biblia nu a făcut acest lucru şi acesta cred că este cel mai mare argument că ea,
Biblia, a fost scrisă sub revelația divină. Dacă era omenească, ar fi fost imposibil să nu fi
apreciat sau adoptat un model “ştiințific” sau cosmogonic care s‐a perindat în istorie.
Dumnezeu nu a considerat necesar să dea creatiei Sale “respectabilitatea” ştiinței
pentru că El era Creatorul şi a dezvăluit din planul Său atât cât a considerat că este
necesar. Pentru Dumnezeu ştiința omului este aşa de departe de ştiința Lui de Creator
încât El nici nu o numeşte ştiință. Apostolul Pavel spune în Tim 6 20‐21: “Timoteie,
păzeşte ce ți s‐a încredințat; fereşte‐te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinței, pe
nedrept numite astfel, pe care au mărturisit‐o unii, şi au rătăcit cu privire la credință.”
T.C.

STIRI REFERITOARE LA LUMEA CREŞTINĂ

‐ Scriitorul dizident chinez Liao Yiwu, în cartea „God Is Red” („Dumnezeu este roşu”)
explicând titlul cărții sale, spune că lucrarea lui se numeşte aşa nu din cauza culorii roşii
a comunismului ci din cauza sângelui vărsat şi sacrificat de misionarii străini şi creştinii
chinezi care au transformat China, în doar 60 de ani, într‐una din marile puteri creştine
ale lumii. Statisticile arată că zilnic în China se convertesc la creştinism 10 000 de
oameni. În China sunt mai mulți creştini decât în oricare țară europeană, în afara Rusiei.
Dacă în 1950 în China erau doar 700.000 de creştini, în 2010 se estima că numărul lor a
crescut la 70 de milioane, dintre care (în principal) 50 de milioane de protestanți şi 10
milioane de catolici. Astfel, dupa 60 de ani de persecuție, creştinismul a devenit cea mai
numeroasă religie din China. www.alianta‐familiilor.ro
EVENIMENTELE LUNII


Sâmbată, de 16 iunie 2012 va avea loc nunta fratelui Viorel Aparaschive cu sora
Daniela Cătrună. Serviciul religios se va oficia în Biserica Sf. Treime Constanța de la ora
14:00 Dumnezeu să‐i binecuvânteze!

În perioada 18 iunie ‐ 20 iulie fr. pastor Grozea Emanuel va face o vizită în SUA.
Scopul vizitei este reluarea şi/sau inițierea unor noi parteneriate cu biserici baptiste din
Statele Unite. Obiectivele vizitei au fost aprobate de Comitetul bisericii.

Fr. Gabi Gherman anunță doritorii, băieți şi fete, că se mai pot face înscrieri la
fanfara bisericii. Repetițiile la fanfară se fac la demisolul bisericii în zilele de luni şi
sâmbătă de la ora 18:00 la ora 20.00

Cei care doresc să participe la lecțiile de catiheză în vederea mărturisirii pe
Domnul în apa botezului, sunt aşteptați în fiecare duminică de la ora 16:00 de fr. pastor
Ghiță Marian la demisolul bisericii. Proximul botez va fi în a doua parte a lunii iulie 2012.

Duminică, 3 iunie, de la ora 17:00, va fi un serviciu special de botez la Biserica
Sf. Treime din oraşul Hârşova. Serviciul va fi oficiat de fr. pastor Grozea Emanuel. La
închinare va participa şi Corul Adoramus al Bisericii Sf. Treime din Constanța.

mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, 10. Frigia,
Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, 11.
cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!”
CUGETĂRI ŞI AFORISME


“Toată cunoaşterea noastră nu‐i decât cunoaşterea unor copii de şcoală. Poate
că vom ajunge să cunoaştem ceva mai mult decât ştim în clipa de față. Însă adevarata
natură a lucrurilor nu o vom cunoaşte niciodată, niciodată.” ‐ Interviu Albert Einstein cu
Chaim Tschernowitz pentru The Jewish Sentinel, sept. 1931

“Am fost dăruiți cu exact atâta inteligență cât să putem întelege cât de
neîndestulătoare este atunci când ne confruntăm cu realitatea. Dacă umilința asta ar
putea fi înțeleasă de toți, universul strădaniilor omeneşti ar deveni mai atrăgător” ‐
Albert Einstein către Regina Elisabeta a Belgiei, 19 sept. 1932.

“Einstein era înclinat să vorbească atât de des despre Dumnezeu, încât am fost
tentat să bănuiesc că e un teolog deghizat” ‐ Scriitorul F. Durrematt despre A. Einstein
OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE IN BISERICĂ

1.
Având în vedere apropierea sărbătoririi a 90 de ani de biserică Baptistă în
Constanța, se vor realiza o serie de lucrări de amenajare şi renovare la subsolul bisericii.
Pentru aceasta aşteptăm voluntari care pot da o mână de ajutor fratelui administrator
Simi Camen.
2.
Pentru corectura textului cărții jubileului a 90 de ani de biserica crestina
baptista in Constanța, pe care dorim a o tipări in partea finală a lunii iulie, este nevoie
de o persoană care să realizeze corectura textului şi tehnoredactarea lui.
3.
Persoanele care pot contribui cu materiale scrise, cu idei sau cu subiecte ce pot
fi incluse pentru îmbunătățirea conținutului buletinului duminical, sunt rugate să ia
legătura cu Secretarul Bisericii.
ATITUDINI

SPERANŢĂ ŞI CREDINŢĂ

Faptele Apostolilor 2:1‐10 ‐ Rusaliile ( 3 iunie 2012)
1. În ziua Cincizecimii, erau toți împreună în acelaşi loc. 2. Deodată, a venit din cer un
sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3. Nişte limbi
ca de foc au fost văzute împărțindu‐se printre ei şi s‐au aşezat câte una pe fiecare din ei.
4. Şi toți s‐au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le
dădea Duhul să vorbească. 5. Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din
toate neamurile care sunt sub cer. 6. Când s‐a auzit sunetul acela, mulțimea s‐a adunat
şi a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. 7. Toți se mirau,
se minunau şi ziceau unii către alții: „Toți aceştia care vorbesc nu sunt galileeni? 8. Cum,
dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne‐am născut? 9. Parți,


Suntem în campanie electorală pentru alegerile locale, care vor avea loc pe 10
iunie. Nu facem recomandări de vot partinice. Dar, printre candidati sunt persoane care
susțin poziții cu antivalori creştine. Noi, ca şi creştini, trebuie să avem un rol activ în
păstrarea valorilor creştine şi să nu‐i votăm pe cei care au poziții sau îndeamnă la
comportament nebiblic: homosexual, susținători ai avortului, ai prostituției, a beției, a
adulterului, etc. Să votăm cu conştiință creştină la alegerile din iunie. Să nu ne lăsăm
influențați de presiuni sau promisiuni materiale. Votul nostru trebuie să fie Nu pentru
valorile necreştine!

Sub presiunea publicului din Suceava, un panou publicitar indecent cu Gina
Pistol a fost dat jos. Felicitări sucevenilor şi celor implicați în campania pentru
moralitate. (Ev. Zilei din 23 mai 2012)

