Biserica Creştină Baptistă
“Sfânta Treime” Constanţa

Lecțiuni pentru studiu biblic
Luna NOIEMBRIE 2016
Editat
de Biserica Creştină Baptistă
Nădejdea
 06.11 - Nădejdea - prelucrată
în necazuri
- Rom.
5:1-11 / 8:31-39 (Rom. 5:3-4)
“Sfânta
Treime”
Constanța
 13.11 - Nădăjduieşte până la sfârşit
Evr.
6:11-20
/ 10:23-25
(Evr. 3:6)
Apare lunar, în prima
Duminică
din
 20.11 - Vegheaţi în nădejde - Matei 24-25 (Lc. 21:28)
lună
 27.11 - Echipare spirituală prin nădejdea Evangheliei - Colos. 1:9-23 / 2 Tim. 3:14-17

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

(1 Pet. 1:13)

Binecuvântat să fie Domnul,
care zilnic ne poartă povara,
Dumnezeu, mântuirea noastră!
Dumnezeu este pentru noi
Dumnezeul izbăvirilor şi Domnul
Dumnezeu ne poate scăpa de
moarte.
Ps. 68:19-20

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: Alexiu Vasilica, Armeanu
Elisabeta, Baban Antonina, Baicu
Stela, Bratu Aurelia, Butuc
Elisabeta (Vetuţa), Camen Maria,
Ciutac Petria, Chiru Petrina,
Dragomir Emilia, Focşeneanu
Valerica, Furculeşteanu Floarea,
Gheaţă Maria, Gheorghiu Maria,
Ilea Lucica, Iordache Steluţa,
Jean Ileana, Lisenco Evelina,
Lisenco Victoria, Mihăilescu Aneta,
Mihăiluţă Stela, Moldoveanu
Sanda, Nicolae Emilia, Nicolin
Viorica, Omuţ Elena, Pătrană
Florieta, Stănescu C. Mariana,
Şulean Magdalena, Untaru Elena,
Vidican Viorica.
Fraţi:
Alexandru Vasile, Arghir Adrian,
Bălan Gino, Camen C-tin, Cartacai
Daniel, Cazacu Daniel, Cojocaru
Vasile, Filipescu Iosif, Gherman
Ghe., Gherman Nicu, Marcu Ioan,
Pascale Ioan, Răchită Marinel ,
Simion Ion, Socol Neagu. Fraţi şi
surori bătrâni;
Surori: Baltac
Elena, Capotă Ana, Frăţiloiu
Margareta, Graur Olga, Leţa Maria,
Paraschiv Ana, Păcuraru Emilia,
Petcu Ana, Petrescu Maria, Preda
Emilia, Voicu Elisabeta.
Fraţi: Jurcă Constantin.

◊ Anunţuri:
 Începând cu luna Noiembrie, în fiecare Duminică, de
la ora 09:00 la 11:00, are loc cursul de cateheză cu toţi
cei ce vor să-L mărturisească pe Domnul ISUS în apa
botezului. Cei interesaţi sunt rugaţi să ia legătura cu fr.
păstor Otniel Rusu.
 Miercuri 09 Nov. începând cu ora 17:00, va avea
loc întâlnirea lunara a surorilor.
 Duminică 13 Nov. dimineaţa, Orchestra Bisericii va
sluji la Biserica Creştină Baptistă din cartierul Ali-Baba
oraşul Medgidia.
 Duminică 13 Nov. seara, Fanfara va sluji pentru
lauda, mărirea şi Gloria Dumnezeului nostru.
 În perioda 18-19 Nov. la Biserica Baptistă nr.2,
Golgota, se vor desfăşura Cursurile Şcolii Antiohia.
 Duminică 13 Nov. dimineaţa, vom Sărbătorii 160 de
ani de Credinţă Baptistă în România.
 Duminică 20 Nov. seara, Programul Tinerilor.
 Duminică 27 Nov dimineaţa, îl vom avea în mijlocul
nostru, la închinare, pe fratele Mercioniu Daniel,
pastorul BCB Harul, din Bucureşti.
 Duminică 27 Nov. seara, Orchestra Bisericii va sluji
în biserica noastră pentru lauda şi Gloria Dumnezeului
celui viu în vecii vecilor.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Noiembrie;
Băcioiu Rodica
12
Bejenaru Georgeta 12
Cartacai Daniela
11
Cazacu Lucreţia
28
Cătălui Rodica
04
Cătrună Emilia
08
Dumitrăşcuţă Mihai 08
Ghereben Silviu
22
Gogoi Valerică
01
Graur Olga
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Ligia
13
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Mehedinţi Lucica
12

Mezei Elena
Mihăilescu Aneta
Năcescu Camelia
Nicola Doina
Olariu Adrian
Petrariu Cornelia
Petrescu Mihai
Roşu Florenţa
Simion Ion
Şulean Doina
Vâlcu Georgeta
Vlăsceanu Liviu
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“Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri şi împlineşte-ţi
juruinţele făcute Celui Preaînalt.
… Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte,
şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta
mântuirea lui Dumnezeu.”
Ps.50: 14 şi 23
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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

Mesaj zguduitor pentru tineri
Plăcerile care ţin doar o clipă, nu sunt plăceri adevărate. Bucuriile care ţin doar o
clipă, veseliile, distracţiile care ţin doar o clipă nu sunt cu adevărat bucurii şi veselii. Te duci,
te avânţi în vârtejul acesta al lumii şi al plăcerilor lumeşti, având impresia că vei fi mai împlinit
dacă le vei face. Şi apoi, când le termini de făcut eşti cu inima goală şi pustie. Solomon
spunea că plăcerile lumeşti promit împlinire, dar aduc doar dezamăgire.
Dragii mei, vreau să vă spun că acesta este păcatul care lasă cele mai adânci răni pe
suflet, pe inima. Este păcatul care a distrus milioane şi milioane de tineri în orice generaţie.
Păcatul care a distrus unii dintre oamenii mari ai lui Dumnezeu. Pe David, pe Samson, doi
oameni gigantici în Noul Testament. Uitaţi-vă, vă rog, la viaţa lui Samson. Începe de tânăr, în
momentul când era puternic şi sănătos, la fel ca mulţi dintre voi, să se joace cu păcatul
acesta. A văzut o fată şi ia plăcut de ea, însă ea era dintr-un alt popor, nu din poporul lui. Şi
Dumnezeu spusese „Să nu vă luaţi fete de acolo”. Şi a mers la părinţii lui şi le-a spus: „Îmi
place de ea.” „Dar, sunt fete aici, la noi.” „Nu, luaţi-mi-o că mi-o place. Şi dacă nu mi-o luaţi,
aveţi probleme cu mine.” A fost păcatul care ia dat drumul pe pantă la vale şi apoi n-a mai
ştiut Samson unde să se oprească. S-a trezit doar în jug, trăgând la moară. Măcinând pentru
filisteni şi fiind batjocura filistenilor fiindcă Duhul lui Dumnezeu plecase de la el.S-ar putea să
spuneţi: Ei, bine, eu n-am ajuns înca acolo. E adevărat, mă confrunt cu unele păcate de
natura sexuală. Dar, n-am ajuns acolo, atât de departe ca David, ca Samson, ca Esau.
Ascultaţi-mă, dragii mei, spune ap. Pavel că puţin aluat face să dospească toată plămădeala.
Un singur lucru, cât de mic, atât îi trebuie lui Satana şi va intra cu totul în viaţa voastră. De
aceea, vă îndemn ca să fiţi mai degrabă ca Iov, care a spus: Am făcut un legământ cu ochii
mei, să nu-mi opresc privirile asupra unei fete fecioare. Iov 31:1
Asta face păcatul în viaţa fiecăruia dintre noi.
Al doilea păcat care la determinat pe Dumnezeu să-l urască pe Esau- păcatul nepăsării
faţă de Dumnezeu. „Vegheaţi să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care
pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de întâi născut. – Evrei 12:16 Adică, să nu fie nimeni
cu atitudine nepăsătoare faţă de Dumnezeu. Să nu fie nimeni lipsit de evlavie. Termenul
acesta „lumesc‟ pe care-l foloseşte autorul aici este sinonim cu „profan şi secular‟. Pavel
foloseşte adeseaori în Noul Testament termenul acesta „lumesc‟ pentru a vorbi despre
oamenii neevlavioşi şi nereligioşi sau oamenii care nu-L au pe Dumnezeu în viaţa lor.
Oamenii fără interes pentru lucrurile spirituale, pentru lucrurile cereşti, pentru lucrurile cu
adevărat importante. Şi vreau să vă mărturisesc că dintre toate păcatele care i-au înfăşurat şi
continuă să-i înfăşoare pe tineri, puţine mă deranjează mai mult decât păcatul acesta al lipsei
de evlavie. Decât păcatul acesta al lumescului care a pătruns în inima multora. Mă cutremur
adesea când mă gândesc cât de puţini tineri care spun că sunt născuţi din nou, sunt cu
adevărat născuţi din nou. Şi stau în această seară înaintea voastră cu toată responsabilitatea
şi cu toată autoritatea de care Dumnezeu mi-a făcut parte ca să vă spun ca unii dintre voi

care sunteţi aici, probabil veţi ajunge în iad pentru că nu luaţi în serios Cuvântul lui
Dumnezeu când se predică. Mulţi dintre voi cunoaşteţi Cuvântul lui Dumnezeu de când eraţi
la grupe de copii. Aţi auzit atât de multe ori Cuvântul lui Dumnezeu încât pentru voi nu mai vă
face să tresară nici un nerv, nici o celulă din voi. Când auzi cuvântul „iad‟, îţi vine să râzi.
Crezi că sunt basme. Când auzi cuvântul „cer‟, nu mai trezeşte nici o nostalgie şi nici un dor
în tine. Şi ai ajuns încet, încet, să ai puţin aluat în mâini şi apoi te-ai trezit că te-a cuprins cu
totul. Vă spun păstorii adesea să luaţi seama la umbletele voastre, să vă cercetaţi căile, să
vedeţi dacă mai sunteţi în credinţă sau nu. Şi voi spuneţi: da, suntem în credinţă. Şi plecaţi
mai departe, fără să vă cercetaţi căile.
Încă odată, nimic nu mă deranjează mai mult ca spiritual acesta lumesc care a pătruns în
viaţa tinerilor din biserică. Ştiu adesea cum să mă port cu tinerii din lume. Ştiu de unde să-i
iau. Ştiu încotro sa-i duc. Ştiu că nu-L au pe Dumnezeu în viaţa lor şi le prezint abecedarul
Bibliei şi încerc să-i duc înspre punctul în care să-L primească pe Hristos ca şi Mântuitor şi
Domn în viaţa lor. Vă mărturisesc că nu ştiu cum să mă port cu unii tineri din biserică care
spun că sunt mântuiţi, şi nu sunt. Care sunt botezaţi şi trăiesc mai rău ca dracii. Tineri mai
lumeşti ca lumea. Tineri mai necuraţi ca duhurile necurate. Nu ştiu cum să mă port cu ei. Ei
au impresia că sunt născuţi din nou şi sunt mântuiţi. Dar nu sunt. Îşi bat joc de viaţa lor. Îşi
bat joc de viaţa noastră şi îşi bat joc de Dumnezeu. Puţine lucruri mă deranjează mai mult
decât lumescul din tineri. Dacă te duci la orice pastor, să-l întrebi care e categoria de vârstă
în biserică cu care are cele mai multe probleme, îţi va spune fără să stea prea mult: tinerii.
Dacă te duci să întrebi pastorul, cine absentează cel mai mult la rugăciune peste săptămână:
tinerii. Cine sunt cei mai neatenţi la predici: tinerii. Cine stă cel mai mult jos pe bancă în
scaun când este Cina Domnului: tânărul din biserică. Pentru cine se roagă pastorul cel mai
mult: pentru tineri. Cu ei au cele mai multe probleme, cu tinerii.
Stau şi mă gândesc că unii dintre tineri sunt atât de lumeşti şi mă doare inima pentru ei.
Atât de lumeşti încât aproape că sunt irecuperabili. Dacă te duci să întrebi orice părinte
despre starea tânărului din familia lui, îţi va spune cât de multe şi cât de mari neplăceri, cât
de mari tristeţi îi provoacă tânărul din casa lui, ca şi Esau lui Iacov şi Rebecăi. Cât de multe
lacrimi varsă din pricina lui. Cât de mult trebuie să-l supravegheze şi să-i poarte de grijă, să
nu apuce pe căi rătăcite. Cât de mult îi poartă de grijă. Cât de mult îi spune în fiecare zi să
nu intre în anturaje păcătoase. Cât de repede este gata să lepede binele şi să aleagă răul.
Câte boli adună în trupul lui din cauza tânărului din casa lui. Unii poate chiar aduc moartea
peste părinţii lor şi nu-şi dau seama. Dacă te duci să întrebi orice autoritate statală care este
categoria socială cu care are cel mai mult de-a face, are să-ţi spună fără sa stea pe gânduri:
tinerii. Cine sunt cei ce intră cel mai repede, cel mai uşor în bandele de cartier? Cine sare cel
mai repede la bătaie, la jafuri? Uitaţi-vă la televizor: tinerii. Cine înfundă cel mai mult
puşcăriile, casele de corecţie, centrele de detenţie: tinerii.Vegheaţi să nu fie între voi nimeni
curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de întâi născut. –
Evrei 12:16[…] Dragul meu, dacă ai orice succes pe care ţi-l doreşti în lumea aceasta şi nu ai
succes spiritual şi încă nu ţi-ai pus viaţa în mâinile lui Dumnezeu, n-ai câştigat nimic.
Din contra, ai pierdut totul. Mă uit la mulţi tineri din jurul meu şi văd cât de uşor sunt gata
să-şi calce principiile cu fel şi fel de lucruri. Şi nu pot să nu mă gândesc la uimitoarele
cuvinte, uimitoarele avertizări ale Domnului Isus Hristos care spunea: „Şi ce-ar folosi unui om
să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru
sufletul lui? Mat. 26:16 Haideţi să ne oprim un pic aici. Ia întreabă-te acum, ce ai da în
schimb pentru sufletul tău? Spui „nimic‟? Mai gândeştete odată. Ai da cumva un punct in plus
la nota? Ai da cumva 100 lei la salariu? Ai da cumva un pic de apreciere anturajului în care ai
dat? Mai poţi să spui că nimic? Mai gândeştete odată: ce-ai dat? Pastor Bebe Ciauşu
CEREMONIILE BISERICII:
-Duminica
930 -1200 şi 1800-2000;
Repetiţiile corului;
-Adoramus
-Betania
Repetiţiile orchestrei; -Gr.I şi II
Întâlnirile tineretului:

- Vineri
- Joi
- Vineri
- Sâmbătă
- Sâmbătă

1800 - 2000
1800 - 2000
1600 - 1800
1500 - 1700
1800 - 2000

Crestinii persecutati
1. Amenințările cu care se confruntă refugiații creștini în Germania
Conform rapoartelor Organizaţiei Open Doors, persecuția refugiaților creștini
care locuiesc într-un centru de primire din Germania, a provocat întreprinderea
unor măsuri drastice care ar reduce considerabil violența cauzată din motive
religioase.
Organizația de caritate a creștinilor persecutați a publicat luni un studiu de caz
realizat într-un centru de refugiați din Rotenburg, centrul Germaniei. Cercetătorii
au aflat că în acest centru creștinii au fost amenințați cu moartea de către
refugiații musulmani și condamnați de către consiliile clandestine numite Sharia.
În data de 10 iulie, după ce au frecventat biserica, unii refugiați creștini au găsit
un bilețel în camerele lor care spunea: ,,Se adresează tuturor musulmanilor: Acum
este momentul să decapităm necredincioșii.” Pentru a evita atacurile, refugiații
creștini au fost temporar plasați într-o biserică locală, pentru a reduce violența
cauzată din motive religioase.
Sursa: Stiri crestine
2. DUMINICA BISERICII PERSECUTATE - 6 și 13 Noiembrie
Anul acesta se împlinesc 20 de ani de când Alianța Evanghelică Mondială
(AEM) a propus pentru prima dată ca o duminică pe an să fie dedicată amintirii
creștinilor persecutați și de a avea la nivel mondial un timp de rugăciune. Această
inițiativă internațională este cunoscută folosind inițialele IDOP (www.idop.org).
Porți Deschise este o organizație care susține creștinii persecutați de
oriunde din lume și activează în 60 de țări. Această organizație s-a asociat rapid
acestei inițiative și s-a bucurat că a putut propune și României participarea la
această zi specială pentru creștinii persecutați și că a putut celebra ziua IDOP între
6 și 13 noiembrie 2016.
Cunoscând situația extrem de critică din Orientul Mijlociu și în special
situația din Irak și Siria, atenția s-a îndreptat asupra acestor două țări. Veți putea
găsi în acest pachet de resurse toate informațiile pentru a putea pregăti această zi
de rugăciune.
Biserica din România păstrează încă profundele semne ale anilor de
persecuție, chiar dacă se bucură acum de libertate. Fie ca România care a trăit
persecuția, să aibă pe inimă să vină prin rugăciune, în ajutorul celor care trec prin
momente asemănătoare astăzi.
Sursa :Alianța Evanghelică din România
Profetii împlinite :
“Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit
sufletele prin Duhul ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii
pe alţii din toată inima, fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate
putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi
care rămâne în veac.
1 Petru 1:22-23

