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1 iulie 2012 Putere de mărturie în vremuri întunecate - 1 Împ. 18 ( Fapte 1:8)
8 iulie 2012 Dumnezeu se îndură de cei care se pocăiesc cu adevărat
- Ioan 3 (Isaia 1:18)
15 iulie 2012 Deşărtăciunea religiei formale
- Mica 6 (Mica 6:8)
22 iulie 2012 Să-L cunoaştem cu adevărat pe Domnul - Osea 13-14 (Osea 6:3)
29 iulie 2012 Spectacolul mântuirii lui Dumnezeu - Isaia 52:13-53:12 (Isaia 51:6)

ANUNŢURI
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 Constanţa. Predicator fr.păstor Dorin Hnatiuc


ALTE ANUNTURI
 Fr. Gabi Gherman anunţă doritorii, băieţi şi fete, că se mai pot face înscrieri la fanfara
bisericii. Repetiţiile la fanfară se fac la demisolul bisericii în zilele de luni şi sâmbătă de la ora
18:00 la ora 20.00
 La sfârșitul lunii, biserica din Harșova va deschide cantina pentru copiii săraci, cărora li se va
asigura o masă pe săptămână. Se caută un ajutor pentru procurarea unui aragaz precum și a
veselei.

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, Mihăiluţă 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.

Editat de Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime” Constanta
Apare lunar, în prima Duminică din lună
CUVÂNTUL ZILEI
“De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce
veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult
decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?” Mat. 6.25
ÎNDEMNURI
Cât trăim vin motive de ingrijorare. Pot fi motive personale: lipsa de sănătate personală
sau a cuiva apropiat, lipsa de bani, lipsa de o slujba convenabilă, lipsa unei locuinţe adecvate
pentru familia ta, comportarea copiilor fără Dumnezeu - ai noștri sau ai altora apropiaţi nouă.
Ingrijorările noastre pot fi din motive sociale: starea de decădere morală a societăţii la
nivel naţional sau internaţional, zvonurile despre cataclisme sau de sfârșitul lumii în anul 2012
atât de mediatizat sau frica de necunoscut, încălzirea globală, etc. Dar Domnul spune în Filipeni
4.6. Nu vă îngrijoraţi de nimic – aduceţi rugăciuni la cunoștinţa lui Dumnezeu și toate îngrijorările
noastre personale sau sociale sau globale vor fi rezolvate de Dumnezeu.
Într-adevăr, imoralitatea și promovarea ei pe toate sursele media, lupta îndreptată
împotriva familei lăsată de Dumnezeu ca instituţie de bază în lume sau promovarea programatică
a sodomiei, familiile sau căsătoriile unisex – toate acestea sunt îngrijorătoare și pot fi motive de
îngrijorare pentru un om cu frică de Dumnezeu. Dar în toate îngrijorările noastre să nu uităm că
Domnul și astăzi este Același și nimic nu-I scapă de sub control: El pedepsește și azi sodomia, ne
păzește și azi pământul de pericole până la vremea sfârșitului pe care doar El o știe și oamenii de
știinţă nu o pot prevedea.
În august 2005, la Sant Louis, în SUA, se pregătea un mare eveniment gay cum nu mai
fusese altul. Cum a dejucat Dumnezeu acest plan? A trimis uraganul Catrina, unul dintre cele mai
mari din istorie care a devastat și inundat aproape tot orașul căruia i-au trebuit apoi ani să-și
revină.
În 2011, oamenii de știinţă au prevestit o mare catastrofă din impactul dintre planeta
Pământ și cometa Elenin. De asemenea, o mare catastrofă era prevazută în exploziile solare din
anul 2011 care, prin degajarea de masă incandescentă crează așa-zisul vânt solar cu perturbaţii
elecromagnetice, aureole boreale sau iradieri puternice. Ce a făcut Dumnezeu din aceste două
vești îngrijorătoare? Pe 19 august 2011, cometa Elenin a fost lovită de acest vânt solar intens de
care ne-am îngrijorat. După acest eveniment, strălucirea cometei Elenin a scăzut brusc,
particulele de vânt solar au erodat particulele de “gheaţă” (apă şi dioxid de carbon) ale cometei
până au făcut-o inofensivă.
În 2007, în cel de-al patrulea său raport, Grupul Interguvernamental pentru Schimbările
Climaterice (IPCC ) sub egida ONU, care i-a adus de altfel și Premiul Nobel pentru pace, a estimat
că gheţarii din Himalaya se topesc mai repede decât în alte părţi ale lumii și că, "ar putea dispărea
până în 2035 sau chiar înainte" de acest an. Considerată la momentul respectiv o concluzie

știinţifică fundamentată, informaţia a generat un val de îngrijorări în India și China, ţări în care, în
bazinele hidrografice create de topirea ciclică a gheţarilor din Himalaya, trăiește o populaţie
echivalentă cu aproape un sfert din toţi locuitorii planetei (2 miliarde de oameni) și se punea
problema strămutării acestora. După reanalizarea studiului, ministrul indian al mediului, Jairam
Ramesh, a contestat afirmaţiile experţilor ONU, subliniind că nu există "nici o dovadă concludentă
știinţific” iar IPCC aflat sub egida ONU a recunoscut că una dintre previziunle sale din raportul
care, în 2007, i-a adus Nobelul pentru pace, este "o regretabilă eroare". Deci, să nu ne îngrijorăm.
Să nu uităm că a nu ne îngrijora este o poruncă: Mat. 6.25
T.C.
STIRI REFERITOARE LA LUMEA CREŞTINĂ
O descoperire importantă pentru istoria religiei din perioada Domnului Isus Hristos a fost
făcută în apropierea Ierusalimului. Aceasta constă într-o casetă de înmormântare, veche de 2.000
de ani, inscripţionată cu indicii despre Caiaphas, preotul menţionat în Biblie, ce a fost implicat în
crucificarea lui Isus. Caseta de înmormântare, veche de 2.000 de ani, care a fost salvată de la
jefuitorii de antichităţi ar putea oferi o nouă legătură cu răstignirea lui Isus Hristos, susţin oamenii
de ştiinţă.
În Biblie, Caiaphas este unul dintre preoţii care participă la interogarea lui Isus. În timp ce
Isus rămâne tăcut, Caiaphas îi cere să confirme că este Hristos. Echipa de cercetători a anunţat că
artefactul este autentic. "Inscripţia de pe această casetă este extraordinară", a spus Yuval Goren,
unul dintre cercetători. Cuvintele sculptate nu dau numai detalii despre cel decedat, dar şi alte
trei nume din alte generaţii şi o posibilă localizare a familiei. Osuarul provine de la un cimitir din
Valea Elah, în sud-vestul Ierusalimului, locul legendar al luptei dintre David şi Goliat. Beit Imri a
fost probabil situat pe pantele muntelui Hebron. Daily Mail 2011
EVENIMENTELE LUNII
 Vineri 6 iulie – 18,00-20,00 Prelegere: Istoria înaintașilor baptiștilor (anii 33 – 1600 AD)
– Caius Obeadă
 Sambata 7 iulie– 10,00 – 12,00 Prelegere: Istoria baptiștilor (anii 1600 – în prezent)
– Caius Obeadă
 Duminica 8 iulie – 9,30 – 12,00 – Predică: Caius Obeadă – „De ce sunt Baptist?”
 Duminica 15iulie – 9,30 – 12,00 – Serviciu de botez Predică: Cornel Peleașă (Pitești)
 Duminica 22 iulie– 9,30 – 12,00 – Corul „Laudă Mielului” Predică: Hnatiuc Dorin
 Duminica 22 iulie– 18,00 – 20,00 –Corul „Laudă Mielului” Predică: Hnatiuc Dorin
 22-30 iulie 2012 – vizită: tineri din Texas (pentru evanghelizare în orașul Constanţa)
 Biserica din Galeșu va organiza în perioada 24-28 Iulie o săptămână de evanghelizare pe
stadionul din loc. Orașu Nou, cu tema: - Gala filmului creștin.
 Cei care doresc să participe la lecţiile de catiheză în vederea mărturisirii pe Domnul în apa
botezului, sunt aşteptaţi în fiecare duminică de la ora 16:00 de fr. pastor Ghiţă Marian la
demisolul bisericii. Proximul botez va fi în a doua parte a lunii iulie 2012.

SPERANŢĂ ŞI CREDINŢĂ

Matei 6.16-20
Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi, dar, înţelepţi ca şerpii şi fără
răutate ca porumbeii. Păziţi-vă de oameni; căci vă vor da în judecata soboarelor şi vă vor bate în
sinagogile lor.
Din pricina Mea, veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca
mărturie înaintea lor şi înaintea Neamurilor. Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijoraţi,
gândindu-vă cum sau ce veţi spune; căci ce veţi avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela;
fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.
CUGETĂRI ŞI AFORISME






“Aproape toţi oamenii rezistă nenorocirilor. Dacă vrei să testezi cu adevărat caracterul unui
om, dă-i putere”. - Abraham Lincoln
“Mulţi din societatea modernă sunt ca barcagii: trag la vâsle, dar stau cu spatele la viitor.”
- Henry Coandă
“Viaţa este copilăria nemuririi noastre.” - Goethe
“Dumnezeu a făcut toate lucrurile din nimic. Până nu te vezi “nimic”, El nu poate face mare
lucru din tine.” - Martin Luther
“Adevărata umilinţă nu constă în a spune: “Sunt nevrednic”, ci în a le da dreptate celor careţi spun în faţă: “Ești nevrednic.” - Autor necunoscut

OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE IN BISERICĂ
1.
Având în vedere apropierea sărbătoririi a 90 de ani de biserică Baptistă în Constanţa, 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 cărţii jubileului a 90 de ani de biserica crestina baptista in
Constanţa, 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 îmbunătăţirea conţinutului buletinului duminical, sunt rugate să ia legătura cu Secretarul
Bisericii.
ATITUDINI
Experimentul anti-Facebook. Ce a descoperit un student după trei luni fără telefon mobil
şi reţele sociale.
Un student de 24 de ani din Chicago şi-a propus să facă un experiment social pe propria
piele: timp de 3 luni, din octombrie până în decembrie 2011, el a renunţat să mai folosească
telefonul mobil, inclusiv mesajele sms, email-ul, precum şi reţelele de socializare precum
Facebook, Twitter sau LinkedIn. În timpul acestui experiment, tânărul, care studiază copywritingul pentru publicitate, şi-a dat seama că unii oameni din preajma sa, pe care îi considera prieteni
apropiaţi, nu erau de fapt deloc aşa. A descoperit că, în această pauză de "viaţă virtuală", a ajuns
să fie atent la oamenii din jurul său şi a redescoperit romantismul vieţii reale, relatează Yahoo
News.

