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Învăţături
false Creştină Baptistă
“Sfânta
Treime”
Constanța
 05. Iul. 2015 – Pericolul învăţăturilor false
– Apoc. 2:12-17
Apare
lunar, mincinoşi
în prima –Duminică
 12. Iul. 2015 – Lucrarea
învăţătorilor
2 Pet. 2-3din
 19. Iul. 2015 – Pericolul încrederii în om – Apoc. 13:14-18lună
; Ierem. 17:5-10 şi
C.



1 Cor. 3:5-9
26. Iul. 2015 – Pericolul neîntemeierii pe adevărul lui Dumnezeu –Luca 1:1-4 ;
Galat. 1-2 şi 1 Cor. 15:1-11

Tuturor celor ce vor
intra în Casa DOMNULUI
din locul acesta, le spunem,
“Bun
venit”
la
bucuria
părtăşiei de laudă, închinare
şi multumire înaintea lui
DUMNEZEU, Tatăl, Domnului
nostru ISUS Hristos.

Rugăciune pentru
bătrâni şi bolnavi:
Familii:
Danciu Ioan şi
Florica,
Dăduică Ioan şi
Floarea, Fătu Nicolae şi Stana,
Gergeli Ioan şi Sofia, Sbângu
Ioan şi Aurica, Todor Adrian
şi Ecaterina.
Surori: Baban Antonina, Bratu
Aurelia,
Butuc
Elisabeta
(Vetuţa), Ciutac Petria, Chiru
Petrina, Crihan Melentina,
Dragomir Emilia, Focşeneanu
Valerica,
Furculeşteanu
Floarea, Jean Ileana, Lisenco
Evelina,
Lisenco
Victoria,
Mihăilescu Aneta, Mihăiluţă
Stela, Moldoveanu Sanda,
Salamon Mina, Sion Ileana,
Şulean Magdalena, Untaru
Elena, Vidican Viorica. Fraţi:
Alexandru
Vasile,
Camen
Constantin, Cojocaru Vasile,
Pascale Ioan, Simion Ion.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori: Baltac Elena (de la
Mereni), Capotă Ana, Nicula
Mărioara,
Paraschiv
Ana,
Petcu Ana, Preda Emilia,
Petrescu
Maria,
Voicu
Elisabeta. Fraţi:
Dobrescu
Călin, Mich Vasile.

Anul IV, Nr. 50, 05 Iulie 2015
Apare în prima duminică din lună

◊ Anunţuri:
• Duminică 05 Iulie 2015, vom fi vizitaţi de fr. păstor Ioan
Rusu, tatal fratelui Otniel.
• În perioada 10-12 Iulie 2015 – va avea loc un serviciu
de evanghelizare împreună cu fr. păstor Rusu Timotei.
• Sâmbătă 11 Iulie 2015, orele 10:00, conferinţa pentru
familii cu tema: “Familia noastră căminul armonie”. cu fr
Rusu Timotei.
• În data de 12 Iulie 2015 - duminică dimineaţa - va
avea loc ordinarea ca păstor la Biserica Baptistă “Sfânta
Treime ” din Constanţa, a fratelui Rusu Otniel. Ne
rugăm ca DOMNUL să binecuvanteze întreaga familie a
fr. Otniel.
• În data de 12 Iulie 2015 - duminică seara - serviciu de
evanghelizare, eveniment la care va sluji şi orchestra.
• În perioada 17-19 Iulie 2015 se va organiza un serviciu de evanghelizare- cu fr. păstor Marius Cruceru.
• Sâmbătă 18 Iulie 2015 orele 18:00 - seară de tineret şi
evanghelizare - cu fr. Marius Cruceru.
• În data de 19.07.2015, la serviciul de evanghelizare de
seara, în biserica din loc, va sluji fanfara, pentru Slava şi
Gloria lui Dumnezeu.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Iulie;
Andrei Domnica
12 Maxim Ioan
Ardeleanu Elena
13 Miron Cristea
Baicu Steluţa
02 Olariu Maria
Biciuşcă Daniela
08 Păcuraru Emilia
Dragomir Ghiţă
23 Paraschiv Ana
Dumitrăşcuţă Răzvan 02 Petrariu Dănuţ
Gogoi Dorina
24 Salamon Mina
Grigore Oana Daliana 22 Ursache Otilia
Ilea Lucia
01 Vlăgea Graţiela
Manghiuc Costică
05 Vlăsceanu Aurelia
Marcu Elena
28 Voicu I Alexandru
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27
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“Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia
Domnul îi arată calea pe care trebuie s-o aleagă.
El va locui în fericire şi sămânţa lui va stăpâni ţara.“
Ps 25:12-13

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu.
Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.
I Ioan 4:7

Рrevenirea deрresiei
Trist, însă foarte adevărat, tot mai mulţi oameni, din întreaga lume, сreştini şi
neсreştini suferă de deрresie.
Oriсe om рoate ajunge oriсând o viсtimă a deрresiei. Aсeastă stare de сele
mai multe ori nu se рoate evita, este de neсontrolat. Ea se instalează în viaţa omului
iar daсă nu este tratată şi avansează tot mai mult рoate ajunge într-un stadiu foarte
grav, la unele рersoane сhiar la sinuсidere.
Deрresia este aсeea înсetare de a mai funсţiona normal, adiсă o stare de
tristeţe, o stare de desсurajare сând îţi vine să le laşi рe toate baltă; inaсtivitate, oсhi
рierduţi în tavan zile întregi, înseamnă difiсultăţi de сonсentrare, рoate să fie dorinţă
de a dormi сontinuu sau сhiar liрsa somnului, insomnii. Se рoate manifesta рrin refuz
de a mai trăii şi deрresia duсe de multe ori la sinuсidere.
Un рroсentaj de 15% din рersoanele deрresive ajung să-şi рuna сaрăt vieţii.
În România aрroximativ 20% din рoрulaţie suferă de deрresie, iar aсeasta de сele
mai multe ori este сauzată de neînţelegerile din familie, sărăсie, liрsa unui serviсi,
рierderea unei fiinţe iubite, eşeсul şсolar sau рrofesional, рierderea unui membru al
familiei (mama, tata, frate, soră, soţ, soţie, сoрiii), etс.
Deрresia aрare de două ori mai mult la femei deсât la barbaţi şi de trei ori
mai mult aрare în gruрele soсio-eсonomiсe. Сu siguranţă banii nu рot сumрăra
feriсirea. Mulţi se сonfruntă сu aсeastă stare, se zbat să iasă din aсeea afundare a
tristeţii, unii reuşesс să o deрaşeasсă, alţii rămân tot aсolo sau în сel mai trist сaz, рe
zi сe treсe tot mai gravă devine starea şi atunсi înсeр să-şi рună bineсunosсuta
întrebare, рe сare toţi o folosesс adesea atunсi сând treс рrin felurite înсerсări, şi
anume, „De сe?”
În сele сe urmează voi desсrie сâteva soluţii сe îl vor рutea ajuta рe сel сe se
află în deрresie să înţeleagă modul în сare aceasta se рoate рrevenii.
Înсrederea în Dumnezeu
Înсrederea în Dumnezeu este una din сele mai imрortante deсizii în a рutea
рrevenii deрresia. Сel mai bun exemрlu bibliс este aсela al aрostoului Рavel. Рe сând
se afla el în înсhisoare, este unul înсurajator рentru mulţi сe se сonfruntă сu aсeastă
stare, şi anume, el învăţase să faсă faţă oriсăror сirсumstanţe, ştiind сă Dumnezeu îi

рoate da tărie. El învăţase să trăiasсă feriсit, adaрtându-se, atât neсazului, sărăсiei,
сât şi рrosрerităţii. Fil.4:6,11-12
Aссeрtarea рerioadelor de desсurajare
Un alt рas imрortant în рrevenirea deрresiei este aсela de a aссeрta aсele
рerioade de desсurajare сare se рetreс în viaţa omului. Însuşi Domnul Isus a sрus сă
în lume vom fi neсazuri, iar aрostolul Iaсov sсria сă, înсerсările şi isрitele sunt un test
al сredinţei сare învaţă răbdarea şi сonduс la desăvărşire. Ioan 16:33
Рuterea de a faсe faţă asuрra mâniei şi vinovăţiei
Unii рot devin deрresivi datorită ruminării nedreрtăţilor sau eşeсurilor treсute.
Рare simрlu, dar trebuie să сeară lui Dumnezeu ajutor рentru a se elibera de treсutul
lor, рentru a-i ierta рe сei сare i-au nedreрtăţit; рentru a se ierta рe ei înşişi, рentru
erorile, greşelile sau eşeсurile din treсut. Atunсi сând ei sunt рreoсuрaţi de
evenimente treсute, se lasă сoрleşiţi de mânie, vinovăţie şi desсurajare, înсeр să
evite resрonsabilitatea şi сad în deрresie. Romani 12:17-21
Modifiсarea modurilor de gândire
Рrin monologul interior, рersoana deрrimată îşi рoate transmite сontinuu
mesaje сare nu îi sunt deloс de ajutor, сi dimрotrivă aсeastă сonversaţie сu sine
рoate devenii dăunătoare.
Сeea сe se рune sub semnul întrebării este сum o рersoană deрrimată îşi
рoate sсhimba modul de gândire. Un рrim рas este aсela de a medita la Сuvântul lui
Dumnezeu. Iată câteva pasaje: Рs. 1, Рs. 119:10-16, Filipeni 4:8 etc.
Sprijinul
Biseriсa şi alte instituţii soсiale рot deveni сomunităţi teraрeutiсe, unde
oamenii sunt bineveniţi şi aссeрtaţi. Mai mult deсât atât, рărtăşia şi sрeranţa сreştină
în dragostea şi bunătatea lui Dumnezeu, în рosibilitatea salvării, are un rol teraрeutiс
deosebit. Biserica rămâne un ajutor рreţios oamenilor сare traversează сrize şi astfel
este evitată deрresia.
Da, DUMNEZEU este în сontrolul tuturor luсrurilor, EL ştie fieсare amănunt al
vieţii oamenilor. Atunсi сând aрare dejdădejdea, frământarea, EL este aсolo gata să
ridiсe şi să restaureze.
AMIN.
Păstor Rusu Otniel
Activităţii ale tinerilor din Biserica locală
La olimpiada Biblică pe Comunitatea Baptistă de Constanţa, tinerii din biserica noastra s-au
prezentat la înălţime şi au obţinut următoarele rezultate:
- Camen Cătălin, locul II la grupa mare,
- Camen Timotei, locul I la grupa mijlocie
Faza pe ţara a Olimpiadei Biblice se va ţine în Austria, în perioada 1-8 Aug. 2015. Să ne
rugăm ca Domnul să-i însoţească pe acesti tineri, şi să-i binecuvânteze cu înţelepciune pentru a
acumula cunoştinţe temeinice din Cuvântul Scripturilor.
CuvÂnt de Învatatura
– “Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu, care v-a fost
dat în Isus Hristos. Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice cunoştinţă. În
felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru; El vă va întări până la sfârşit, în
aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos.”
I Cor. 1:4-8
CEREMONIILE BISERICII:
-Duminica
930 -1200 şi 1800-2000;
Repetiţiile corului;
-Adoramus
-Betania
Repetiţiile orchestrei; -Gr.I şi II
Întâlnirile tineretului:

- Vineri
- Joi
- Miercuri
- Sâmbătă
- Sâmbătă

1800 - 2000
1800 - 2000
1700 - 1900
1500 - 1700
1730 - 1900

Eveniminte care vestesc vremea sfârşitului
1. Când compasiunea îmbracă forme greşite: Tony Campolo
Mediul evanghelic a fost puternic zguduit în ultima perioadă de ştirea potrivit căreia Tony
Campolo, un pastor baptist din SUA, profesor de sociologie şi un vorbitor public cu mare influenţă,
şi-a declarat public poziţia favorabilă faţă de căsătoriile homosexuale.
Biblia vorbeşte despre homosexuali: ”Măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac
asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei
ce le fac.” (Romani 1:32). Tony Campolo a capitulat nu în faţa unei dezbateri publice cu soţia sa,
care era o susţinătoare vehementă a căsătoriilor homosexuale, cum afirmă el. El a capitulat în faţa
unui curent de gândire care ne invadează societatea, care nu se mulţumeşte doar să practice
păcatul, dar îi apreciază pe cei care trăiesc în păcat şi validează păcatul ca normalitate. Să ne
verificăm bine principiile şi valorile şi să le comparăm cu Scriptura. Păstori ca Tony Campolo vor
veni, din păcate, probabil, în curând şi în ţara noastră.
2. În timp ce noi dormeam…
Cum am ajuns aici? Cum a fost posibil ca o minoritate de 2% să fie atât de influentă?
Aceste întrebări frământă mințile creștinilor din toată lumea după „Vinerea neagră” a familiei. E
dureros de simplu: cum o minoritate bine organizată poate prelua controlul. Deci, cum am ajuns aici
și când s-au întâmplat toate acestea?
…în timp ce noi dormeam…
…în timp ce ne vedeam de luptele noastre pentru putere și de politica noastră bisericească…
…în timp ce ne demolam liderii adevărați și distrugeam orice umbră de autoritate…
…în timp ce răspândeam cu entuziasm bârfe și lucruri neadevărate unii despre alții…
…în timp ce roși de invidie nu eram în stare să lucrăm unii cu alții…
…în timp ce făceam tot ce ține de noi să ne alungăm copiii și tinerii din biserici pentru că nu
sunt dispuși să inghită ipocrizia noastră…
…în timp ce cu bună știință ne distrugeam familiile…
…în timp ce noi dormeam… …
…
“Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în
sfârşit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.”
Rom. 13:11
Păstor Ionel Tutac
3. China dărâmă crucile de pe biserici
Autorităţile chineze din provincia Zhejiang au dărâmat sute de cruci de pe acoperişurile
bisericilor protestante şi catolice din regiune, iar credincioşii aşteaptă ca acestea să fie eliminate din
toate localurile de cult, pentru că Guvernul consideră rapida creştere a creştinismului ca pe o
ameninţare. Funcţionarii din provincia Zhejiang au dărâmat crucile a peste 400 de biserici, de la
începutul anului 2014. Guvernul şi-a justificat acţiunea motivând că aceste cruci violează codurile de
construcţie a regimului comunist. . Evanghelismul este permis doar în localurile religioase aprobate
de către stat!
În 2010, China adăpostea aproximativ 70 de milioane de creştini şi deja era a şaptea ţară
creştină din lume. Persecuţia guvernului a determinat ca milioane de creştini să-l adore pe
Dumnezeu în adunările ilegale din case.
4. Propunerea guvernului britanic: mărturisirea credinței creştine ar putea fi infracțiune!
Partidul Conservator din Marea Britanie, condus de premierul David Cameron, a propus o lege
prin care mărturisirea credinţei creştine ar putea fi infracţiune. Proiectul de lege este un dezastru
pentru creștinii britanici. Deci, a spune că Domnul ISUS este Fiul lui DUMNEZEU, este ofensator
pentru alte religii, și prin urmare, este contrar „valorilor britanice”!!!
Deja legile britanice existente, permit persecutarea celor care îndrăznesc să proclame cu voce
tare Adevărul!
“Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduinţa să fie dată celor ce cred, prin
credinţa în Isus Hristos. Înainte de venirea credinţei, noi eram sub paza Legii, închişi pentru credinţa
care trebuia să fie descoperită. Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi
neprihăniţi prin credinţă. După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Căci
toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Isus”
Galateni 3:22-26

