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Învăţături false

02. Aug. 2015 – Pericolul ignorării adevărurilor desăvârşite – Evr. 5:11-6:8
09. Aug. 2015 – Pericolul superficialităţii în viaţa spirituală – Mat. 13:19-23;
Ps. 1:1- 6 şi 1 Cor. 3:1-4
16. Aug. 2015 – Lipsa disciplinei vieţii – 1 Cor. 9:24-27
23. Aug. 2015 – Neveghere în slujirea Domnului – Matei 24:43-51 ;
30. Aug. 2015 – Neveghere în aprovizionarea cu ulei de rezervă – Matei 25:1-13

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,
Nicolin Viorica, 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.

◊ Anunţuri:
• Duminică 2 august 2015, ora 09:30, va avea loc un
serviciu de evanghelizare la Biserica Baptistă din
Dorobanţu. Doamne primeşte lauda şi slujirea celor
dedicaţi Lucrării Tale
• Duminică 2 august 2015, ora 16:00, va avea loc un
serviciu de evanghelizare şi un botez Nou Testamental la
Biserica Baptistă din Hârşova. Vor mărturisii în apa
botezului un nr. de cinci suflete, dintre care o sora
hotarâtă pentru a-L sluji pe DUMNEZEU din rândul etniei
poporului musulman din această zonă! Domnul să
binecuvânteze Lucrarea Lui şi secerişul bogat!
• Duminică 9 august 2015 - vom fi vizitati de fr. păstor
Savu Alexandru, slujitor în Biserica Baptistă din oraşul
Târgovişte.
• În fiecare Duminică seara, din data de 09, 16 şi 23
august 2015, fr. misionar Negoi Dorian, cheamă toţi
tinerii din biserică la un serviciu de evanghelizare, prin
cântare şi distribuirea de broşuri şi New Testamente, pe
faleza Cazino C-ţa. DOMNUL să dea izbândă.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna August;
Aparaschive Maria
23 Negru Adrian
12
Bădulescu Gabriela 25
Nicola Aurel
12
Bogdan Victoria
29
Nicola Marius
08
Camen Maria
15
Nicolin Viorica
23
Crăiţă Floarea
23
Olariu Ana-Maria
13
Dumitrăşcuţă Radu
11
Pascale Ioan
24
Georgescu Mirela
23 Petcu Ana
27
Gherman Ana
03 Puha Georgeta
01
Iacobeţ Viorica
08 Răchită Marinel
05
Iordache Steluţa
14 Rusu Fabian-Raul
27
Moldoveanu Alexandrina 03 Tărnăuceanu Severin 10
Negoi Dorian
26 Vidican Viorica
29
“ Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim în mijlocul
Templului Tău! Ca şi Numele Tău, Dumnezeule, şi
lauda Ta răsună până la marginile pământului; dreapta
Ta este plină de îndurare. Iată, Dumnezeul acesta este
Dumnezeul nostru în veci de veci; EL va fi călăuza
Ps. 48:9-10 şi 14
noastră până la moarte.“

Biserica Creştină Baptistă
“Sfânta Treime” Constanţa
Str. Luminişului, nr. 6, Constanţa, România 900589
Telf/fax: 0241-633-845 E-mail: office@sfantatreimect.ro
Website: www.sfantatreimect.ro

Anul IV, Nr. 51, 2 august 2015
Apare în prima duminică din lună

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

BISERICA ŞI RUGĂCIUNEA

Text: 1 Timotei cap. 2

Despre rugăciune s-a predicat şi s-a scris foarte mult. Cu toate acestea în materialul
de faţă vom încerca să privim la rugăciune, dar din perspectiva a ceea ce aşteaptă Dumnezeu
de la Biserică. Aşadar, Biserica va ajunge să trăiască frumuseţea rugăciunii în măsura
respectării următoarelor criterii:
1. Diversitate în formă (v.1)
În primul verset, biserica e îndemnată la o viaţă de rugăciune diversificată din care să
nu lipsească cererea, mijlocirea şi mulţumirea.
2. Diversitate în adresare (v.1b-2a)
Suntem chemaţi să nu limităm rugăciunea doar la noi şi familia noastră. Această
comunicare cu Dumnezeu nu trebuie să fie egoistă. Trebuie să ne rugăm pentru toţi oamenii şi
pentru conducătorii ţării. Se pare că lumea se împarte în două categorii: cârmuitorii sau
conducătorii şi restul lumii. Perioada istorică în care biserica a primit acest îndem era destul de
ostilă. Împăratul Nero era cel care cârmuia Imperiul Roman.
Acesta a poruncit incedierea Romei în nebunia lui, şi întreaga vina a fost aruncată asupra
creştinilor. Astfel biserica era ponegrită şi persecupată pe nedrept, dar cu toate aceastea a fost
chemată să se roage pentru cei înălţaţi în dregătorii.
3. Motive corecte (v. 2b-7)
Motivele pentru care biserica este chemată la rugăciune sunt următoarele:
- posibilitatea trăirii unei vieţi paşnice, liniştie cu toată evlavia şi cinstea. v. 2b
- înfăptuirea unui lucru bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. v. 3
- mântuirea oamenilor şi cunoaşterea adevărului.
Adevăr care poate fi rezumat în acest context la două afirmaţii majore: Există un singur
Dumnezeu. Există un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. v. 5
4. Atitudinii corecte (v. 8-15)
Aici avem de a face cu membrii bisericii. Aceştia sunt îndemnaţi la rugăciune, dar nu le
este îngăduit să o rostească oricum.
Referitor la bărbaţi, sunt menţionate următoarele cerinţe:
- disponibilitate totală pentru rugăciune. Să fie gata să se roage în orice loc.
- trăire curată. Aceasta înseamnă să aibe o viaţă sfântă, separată de păcat, descrisă de
expresia -mâini curate.
- relaţii sănătoase cu semenii. Când stai înaintea Domnului nu poţi venii plin de mânie
sau alte sentimente nepotrivite ce izvorăsc din firea pământească.
- credinţă deplină, lipsită de orice urmă de îndoială pentru ceia ce te rogi.

Referitor la femei, există câteva aspecte:
- Vestimentaţia. Deşi am putea crede că pe Dumnezeu îl interesează atunci când ne
rugăm doar interiorul nostru, inima noastră, atunci când e vorba de femeii, Dumnezeu are un
cuvânt mare de spus referitor la exteriorul lor. Versetul 9, cere ca o femeile să se roage într-o
vestimentaţie cuvincioasă. Să aibă grijă la coafura lor, la hainele lor, la podoabele lor. Podoabe
care nu constau în scule de aur şi argint, ci în fapte bune. La închinare trebuie evitată
extravaganţa. Să avem grijă să nu etalăm frumuseţea, ci frumuseţea faptelor făcute cu
credincioşie pentru Dumnezeu.
- Învăţătura. Din versetele 11-12 înţelegem interdicţia femeii de-a da învăţătură şi de-a
domina peste bărbat. Motivul acestei interdiciţii îl reprezintă Ordinea Creeării, (v. 13)
Dumnezeu la întocmit prima dată pe Adam şi apoi pe Eva; şi Ordinea Păcătuirii (v. 4), prima
persoană care s-a făcut vinovată de călcarea poruncii Lui Dumnezeu nu a fost Adam, ci Eva.
Aceasta fiind amăgită de Diavol. Totuşi există o şansă din punctul acesta al învăţăturii
pe care Dumnezeu o oferă femeii (v. 15). Şansa aceasta o reprezintă fii ei, copii pe care îi va
naşte. Dacă stăruiesc cu smerenie în credinţă, dragoste şi sfinţenie. Cuvântul mântuire din
acest verset nu se referă la Adevărata mânturie de păcate care vine doar prin credinţa în
moartea ispăşitoare şi învierea Domnului Isus Hristos.( Romani 10:9-11; 3:21-22; Efeseni 2:8).
Ci mântuirea aceasta înseamnă salvare, izbăvire de această interdicţie a învăţării altor
în cadrul bisericii. Rolul educativ al femeiilor fiind lăsat de Dumnezeu să se desfăşoare din plin
în familie asupra copiilor.
Nu uitaţi în ziua aceea va conta şi cât de mult ne-am rugat dar va cântării mult felul,
modul în care ne-am rugat. E bine să ştim, ce să ne rugăm, dar şi m-ai bine e să ştim cum să
AMIN.
Păstor Otniel Rusu
ne rugăm.

Activităţii ale fraţilor din Biserica locală
În perioada 1-8 Aug. 2015, se va ţine în loc. Millstatt din Austria, faza pe ţara a Olimpiadei Biblice.

Din partea bisericii noastre vor participa: Camen Cătălin Samuel, la grupa mare, şi Camen Timotei
Eduard, la grupa mijlocie. Să ne rugăm ca Domnul să-i ocrotească, să le dea ajutor şi să- i
sprijinească. Să-i binecuvânteze cu pricepere şi înţelepciune ca să nu uite învăţăturile Domnului şi
să păstreze în inima lor sfaturile Celui Prea Înalt, pentru a căpăta trecere şi minte sănătoasă înaintea
lui DUMNEZEU şi înaintea oamenilor.

Cărţii noi –ultima apariţie editorială care merită citită
Cartea, Tata, iartă-I căci nu ştiu ce fac! recent apărută sub semnătura fr. Jurcă Constantin şi
sora Silivestru Ligia, are următorul motoo desprins din prefaţa lucrării amintite: “Dacă vom
reuşi prin scrierile noastre oneste sa stârnim curiozitatea cititorului pentru aflarea adevarurilor
de nepreţuit ale Cuvântului lui DUMNEZEU, să stimulăm relaţiile de preţuire, dragoste,
smerenie şi de înţelegere în relaţiile interpersonale, considerăm că ne-am atins scopul.”
CuvÂnt de Învatatura

– “Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi
bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai
Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei
buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce
răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii
voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum
Matei. 5:44-48
şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.”
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. Homosexualitatea este păcat şi atrage consecinţe oribile
A trecut foarte puţin timp, mai puţin de o lună, de când vă ceream să ne unim şi să ne rugăm pentru
fraţii noştri din America. Am rămas şocaţi atunci să aflăm că oamenii legii au dat curs liber căsătoriilor
homosexuale. Mai mult, două colegii, care se numesc creştine, Eastern Mennonite University şi Goshen
College, au anunţat că sunt deschise să angajeze şi profesori care aparţin „căsătoriilor” formate de
homosexuali. Cele două colegii fac parte din Consiliul Colegiilor şi Universităţilor Creştine din America
(CCCU). Acesta are o istorie de 40 de ani în care au fost dedicaţi unei învăţături centrate pe Cristos.
Cine şi-ar fi imaginat vreodată că vom ajunge astfel de vremuri? Ce ar spune fraţii noştri de credinţă
care au fost gata să sufere şi să moară, dar nu au renunţat la adevărurile Scripturilor? Acum, din dorinţa de
a-i include pe cât mai mulţi din societate, au mai făcut un pas şi au acceptat şi profesori sodomiţi. Cum a
reuşit să îi orbească Satana…Fraţii mei, folosesc prilejul acesta să vă chem, din nou, să ne rugăm pentru
aceşti oameni. Să îi ajute Duhul Sfânt să citească Cuvântul, să îl înţeleagă şi să se trezească din somnul
spiritual în care au intrat. Altfel, situaţia lor este pecetluită! Să ne rugăm apoi pentru cei care trebuie să ia
decizii în viitor.
Gândiţi-vă ce încurajator ar fi dacă la următoarea întâlnire a CCCU s-ar lua decizia de a exclude
cele două colegii din părtăşia lor. Oare o vor face sau vor găsi diferite scuze? Să ne rugăm apoi pentru toţi
creştinii serioşi şi dedicaţi Domnului din America.
Indiferent ce ar face lumea din jur, să ne ajute Domnul să rămânem Credincioşi Adevărului.
Întrebarea crucială este următoarea: ei sau noi? Va birui întunericul sau lumina? Va circula mai mult
minciuna sau adevărul? Ştiu bine de care parte se situează Cristos cel viu. Ştiu bine unde sunt şi eu. Dacă
nu ţi-ai dat seama încă, îţi spun deschis că eu am „ridicat mănuşa”.
Am spus-o cu mulţi ani în urmă, am reafirmat-o în scris şi în media şi o spun răspicat şi acum:
homosexualitatea este păcat şi atrage consecinţe oribile! Dacă unii, deschis sau îmbrăcând haina de oaie,
vor să ne compromită credincioşii, credinţa şi convingerile, nu voi sta nepăsător. Vor război? Război să fie!
Cu Cristos în frunte şi cu armele pe care ni le oferă Adevărul, biruinţa ne este asigurată. Dar tu, unde
te afli? Dacă eşti de partea lui Cristos, spune-o răspicat. Luptă cu Adevărul pentru adevăr şi vei vedea că
Adevărul învinge. Dacă nu, vino de partea LUI deoarece numai aici te poţi bucura de biruinţă veşnică!
Editorial de preşedintele Uniunii Baptiste din România, Viorel Iuga

2. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, în premieră, că toate persoanele, indiferent de
orientarea sexuală, au dreptul la o formă de uniune, fie căsătorie, fie parteneriat civil. Practic, CEDO a
decis că interzicerea uniunilor între persoane de acelaşi sex reprezintă o încălcare a drepturilor omului.
În prezent, căsătoria între persoane de acelaşi sex este permisă în 11 state din cele 47 ţări membre ale
Consiliului Europei, în timp ce relaţiile între persoane de acelaşi sex sunt recunoscute, prin parteneriate
civile, în 24 de ţări… Mai mult, 24 de europarlamentari români au spus „da” acestui amendament !!!
3. Un scaun oferit ”cu respect” de Satana !?
Sâmbătă, 25 iulie 2015, în centrul oraşului Detroit, SUA a avut loc dezvelirea unei statui care îl
reprezintă pe Baphomet. Iniţiativa aparţine Templului Satanic, un grup religios din New York, al cărei scop
este să promoveze ”respectul”, să protesteze împotriva autorității ”tiranice” şi împotriva Bisericii Baptiste
Westboro – recunoscută pentru protestele împotriva homosexualilor. De asemenea, își propune să
pătrundă în şcolile publice şi să promoveze acolo libertatea religioasă –în mod curios, interzicând
simbolurile creştine, dar promovând satanismul. Din 2014, au început să distribuie în şcoli cărţi de colorat
care prezintă ritualuri satanice şi simboluri specifice satanismului. Un amănunt interesant este că statuia a
fost dezvelită de doi bărbați care la finalul ceremoniei s-au sărutat. Totul se leagă atât de clar – legislaţia
care favorizează cuplurile gay, interzicerea rugăciunilor publice nu sunt nici pe departe libertate de
expresie şi nici respect pentru celălalt, ci în mod evident reprezintă simbolul unei societăţi aflate sub
influenţa ocultului şi orbită de cel rău.
Într-o lume alienată suntem chemţai să fim sare şi lumină – urmaşi ai lui Cristos. Oameni care nu se
tem de întunericul lumii, pentru că lumina locuieşte în noi. Oameni care continuă să promoveze valorile
Împăraţiei, chiar dacă suntem ironizaţi sau batjocoriţi.
Să ne aducem aminte mereu că; ”Cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume”. (1 Ioan 4:4)
Păstor Ionel Tuţac
Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera.
Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine
seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică.
Galateni 6:7-8

