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AUGUST
B. DOMNUL – ADEVĂRATA PROTECȚIE
ȚIE A CREDINCIOSULUI
07.08 – Adevărata resursă și protecție pentru martorul lui Cristos – Ascultarea de
Cristos – Matei 10:16-39 (v. 39);
14.08 – O reabilitare adevărată – de la nefolositor la folositor (Onisim) – Ep. către
Filimon (v. 10-11);
21.08 – Temelia pentru slujirea eficientă a altora – binecuvântarea lui Cristos –
Marcu 6:30-44 (v. 41);
28.08 – Luptați pentru temelia credinței care ne-a
a fost dată de Domnul odată
pentru totdeauna – Iuda (v. 3-4)
Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi:
Surori:
Alexiu Vasilica, Danciu Florica,
Armeanu
Elisabeta,
Baban
Antonina, Bâgu Maria, Bratu
Aurelia, Camen Maria, Caranfil
Valentina, Focşăneanu Valeria,
Gheorghiu Maria, Grigoraş AnaMaria, Ilea Lucica, Iordache
Steluţa,
Lisenco
Victoria,
Mihăilescu Aneta, Moldoveanu
Sanda, Nicolin Viorica, Sbângu
Aurica, Stănescu Mariana, Voicu
Elisabeta, Bălan Lorelai.
Fraţi: Pascale Ioan, Fătu Nicolae
Bălan Gino, Bogdan Gh., Cazacu
Daniel,
Camen
Constantin,
Cătrună Anghel, Crihan Luca,
Lopăţică Ghe., Marcu Ioan, Nicola
Cornel, Răchită Marinel, Socol
Neagu,
Vlăsceanu
Florin,
Ghereben Darius.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori:
Baltac Elena, Dăduică
Floarea,
Leţa Maria, Păcuraru
Emilia, Petrescu Maria, Preda
Emilia.
Fraţi: Jurcă Constantin, Fulea
Emanoil, Silivestru Ștefan.

Anunţuri:
 Programul serviciilor
erviciilor divine ale Bisericii:
- Duminica: - dimineața
ța 10:00 – 12:00;
- seara
18.00 – 20:00;
- Vineri seara: 18.00 – 19
19:30 studiu biblic;
 Sâmbăta de la ora 17.30 – program tineret;
 Duminică dimineață
ă 07 august programul
copiilor;
 12 – 14 august sărbătorirea Centenarului
Bisericii.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna: AUGUST
03 Camen Maria
15
03 Gherman Doinița 20
Răchită Marinel
05 Nicolin Viorica
23
Vasiloglu Marin
07 Georgescu Mirela 23
Iacobeț Viorica
08 Aparaschive Maria 23
Tărnăuceanu Severin 10 Pascale Ioan
24
Dumitrășcuță Radu
11 Crăiță Floarea
24
Nicola Aurel
12 Bădulescu Gabriela 25
Olariu Ana-Maria
13 Rusu Fabian
27
Iordache Stănuța
14 Puha Georgeta
27
Bogdan Victoria 29
„Când
Când nu eram decât un plod fără chip ochii Tăi mă
vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele caremi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din
ele ”. (Psalmul:
Psalmul: 139
139:16)
Moldoveanu Alexandrina
Gherman Ana

Anul XI,, Nr. 135, 01 AUGUST 2022

Adevărata resursă și protecție pentru martorul lui Cristos – Ascultarea
de Cristos – Matei 10:16-39 (v. 39)
Cine își va păstra viața
ța o va pierde și cine își va pierde viața pentru Mine
o va câștiga.
câ
A fi martor al lui Cristos presupune manifestarea urii din partea lumii față
fa de
aceștia,
știa, prigonire și suferințe din partea ei (vezi v. 16-18;
16
Ioan 15:18-16:4). De ce
totuși
și ar fi motivați martorii Domnului să
s accepte așa ceva fără să se gândească în
primul rând la conservarea bunăstării și vieții lor, la protecție pentru ei?
1. Pentru că așa s-a întâmplat și cu Domnul Isus pe pământ
p
iar martorii Săi sunt
chemați să-L urmeze, având același
și destin ca și Domnul lor (v. 16, 21-22,
21
24-25).
Pentru că scopul este acela de a-II fi martori în lume (ei trebuie să fie prezenți
prezen în
mijlocul lumii și săă semnaleze tot ce se petrece în lume, legat de păcătoșenia
păcăto
ei; ei
trebuie să anunțe
țe în lume tot ceea ce Domnul spune despre ea – Lc. 24:48; v. 26-27);
2. Pentru că Domnul Isus ne însoțește
înso
permanent și ne păzește de orice rău (v.
16-20, 28-31; Mat. 28:18-20);
20); El ne va da și cuvânt potrivit atunci când stăm în fața
celor ce vor să ne judece pe pământ;
3. Pentru că rolul martorilor, printre altele este de a arăta că, prin Domnul
Do
Isus
și prin Duhul Său, ei vor rezista și vor fi biruitori în lume (v. 22b);
4. Pentru că martorii trebuie să știe și să arate că nu aici pe pământ au ei o
locuințăă permanentă ci în ceruri; de aceea, ei nu trebuie să se lege de un anumit loc pe
acest pământ – ei sunt străini și călători
ălători pe acest pământ; ei nu sunt bine primiți
primi de
lume acolo unde se așeazăă (v. 23; Evr. 11:9-10,
11:9
14-16);
5. Pentru că a fi martor al Domnului în lume atrage binecuvântarea sau
pedepsirea acestora în Împărăția
ția cerurilor; mărturia
m
despre Cristos are o imensă
valoare în ceruri (v. 32-33);
6. Pentru că cuvântul lui Cristos este cu adevărat primit doar de cei care sunt pe
calea mântuirii; în timp ce ceilalți
ți nu pot primi acest cuvânt – de aici și conflictele
chiar și între oamenii cei mai apropiați
apropia din lume. Domnul nu a venit deci să aducă
pacea pe pământ ci separarea (v. 34-36;
36; 2 Cor. 2:15-16;
2:15
4:3-4);
7. Pentru că a-ții pierde viața
via pentru Cristos și pentru propovăduirea
Evangheliei Sale (ascultând deci de Cristos) înseamnă a-ți
a câștiga viața, în timp ce a
căuta să-ți păzești viața, să ți-o
o conservi în termenii lumii, vei ajunge să ți-o pierzi (v.
37-39).

O reabilitare adevărată – de la nefolositor la folositor – Filimon (v. 10-11)
Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim,
care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum ne va fi folositor și ție, și mie.
De ce Dumnezeu a îngăduit ca Pavel să ajungă, printre altele, în detenție în
Roma? Pentru că doar așa, împrejurările în care se găsea au lucrat la înaintarea
Evangheliei (Filip. 1:12-21); doar așa Pavel a putut fi de folos în reabilitarea unuia ca
Onisim, robul fugit de la Filimon și ajuns în detenție în Roma (vezi Filimon). Poate
noi nu știm întotdeauna de ce ajungem în situații dificile. Însă Dumnezeu, care
cunoaște și hotărăște tot ce ține de viața credincioșilor Lui, îngăduie să fim de folos
celor pierduți și să vestim Evanghelia în acele împrejurări. Așadar, Pavel:
1. S-a găsit la momentul detenției sale, lângă Onisim, robul lui Filimon din
Colose, care fugise de la stăpân cu o sumă de bani, furată de la stăpânul lui și care, nu
se știe cum, a ajuns în închisoare (poate pentru vagabontaj, sau chiar pentru furt),
chiar lângă apostolul Pavel. Nu întâmplător deci sunt diverși oameni în preajma celor
credincioși. Ei au nevoie de Evanghelie;
2. Pavel, în aceste circumstanțe, s-a apropiat de Onisim, a aflat de situația lui, ia vestit Evanghelia și astfel, apostolul, a aflat că este sclavul lui Filimon din Colose,
pe care îl cunoștea ca un adevărat credincios, și a aflat, de asemenea de păcatul lui
Onisim (delapidarea unei sume de bani de la stăpânul lui);
3. Pavel l-a învățat pe Onisim că pocăința lui (el crezuse Evanghelia vestită lui
de Pavel în închisoare) trebuie să se arate prin fapte vrednice de pocăință (Mat. 3:8);
deci să returneze prejudiciul și să ceară iertare lui Filimon, atunci când se va întoarce
acasă la stăpân;
4. Pavel înțelege că așa ceva este foarte greu pentru Onisim – el nu avea bani
pentru returnarea datoriei și era incert dacă Filimon îl mai putea primi din nou în casa
lui, în aceste împrejurări. Iată de ce, Pavel îl roagă stăruitor pe Filimon să-l primească
pe Onisim, folosindu-se în această privință prestanța de care Pavel se bucura în ochii
lui Filimon (v. 8-9);
5. Mai mult, Pavel, mijlocește pentru primirea lui Onisim într-un mod foarte
convingător: (a) invocă dragostea creștină – v. 9; (b) îl prezintă pe Onisim ca fiind
copilul lui spiritual, pentru că acesta primise Evanghelia prin Pavel și devenise astfel
copilul lui Dumnezeu; (c) îi promite că el, Pavel, va returna datoria de bani lui
Filimon (v. 18-19); (d) îl asigură că Onisim acum a devenit „folositor” lui Filimon,
așa cum fusese „folositor” lui Pavel în închisoare (v. 11-13); (e) Pavel îi spune lui
Filimon că prin Onisim a câștigat un frate pentru veșnicie (v. 15-16); (f) Pavel nu
vrea să-l forțeze pe Filimon să-l primească pe Onisim, deși putea să facă acest lucru
(doar era apostol), însă știe să atingă coarda sensibilă a sufletului său, apelând cu
gentilețe la bunăvoința lui Filimon (v. 8, 14). (g) Pavel apelează la Filimon să-l
primească pe Onisim ca și cum l-ar primi pe el, Pavel (v. 17).
Toate acestea ne arată cum să reabilităm pe cineva care a fost căzut în plan
spiritual. Toate acestea au putere de convingere (în cazul de față pe Filimon, de a-l
primi pe „fiul risipitor”, Onisim; cât și pe Onisim de a nu se mai întoarce la căile
păcătoase de dinainte, ci, dimpotrivă de a fi credincios Domnului și lui Filimon).
Luptați pentru temelia credinței care ne-a fost dată de Domnul odată

pentru totdeauna.
Preaiubiților, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră
de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care
a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii
oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în
desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și
Domn, Isus Cristos.
Credința pe care Domnul ne-a dat-o, odată pentru totdeauna (v. 3) reprezintă
credința obiectivă, adică cuvântul Evangheliei (Rom. 1:16-17), dreptarul învățăturilor
sănătoase (2 Tim. 1:13-14), adică întregul set de cuvinte și învățături ale Evangheliei
(învățătura Noului Testament, cuvântul harului lui Dumnezeu – Fapte 20:32; vezi și
v. 21, 24, 25, 27). Care este porunca Domnului, a Scripturii, atunci când vorbim
despre această Credință dată sfinților odată pentru totdeauna?
1. Suntem chemați să luptăm pentru păzirea ei și pentru mărturisirea ei.
Motivul este că sunt foarte mulți care pervertesc harul lui Dumnezeu în desfrânare (v.
3-4);
2. Să nu adăugăm nimic la ea și nici să nu scădem nimic din ea (Apoc. 22:1819); altminteri vom pierde binecuvântările veșnice și vom fi pedepsiți cu lepădare din
fața Domnului;
3. Să o vestim așa cum ne-a fost propovăduită (1 Cor. 15:1-11); altminteri
mântuirea care ne-a fost promisă este compromisă;
4. Să nu pervertim această credință și harul ei prin învățături eretice și prin
păcatele care ne despart de Domnul (v. 4, 17-19);
5. Să ne zidim spiritual pe temelia acestei credințe, prin credință, nădejde și
dragoste sfântă (v. 20-21; 1 Cor. 13);
6. Să mustrăm pe cei care se despart de adunarea sfinților și să căutăm
recuperarea lor din rătăcirea în care au ajuns (v. 22-23);
7. Să aducem laudă și închinare singurului Dumnezeu, care este Mântuitorul
nostru, prin Isus Cristos și prin Duhul Sfânt (v. 24-25, 20).
PROGRAM CENTENAR
- Vineri ora18:00
Istoria începutului bisericii baptiste în Constanța - Dobrogea.
Vor lua cuvântul Octavian Baban, Gherman Daniel și Claudiu Fechete. Orchestra
Adoramus va aduce laudă Domnului.
- Sâmbătă ora 18:00
Mărturiile fiilor bisericii: Marius Băcioiu, Sorin Ghiță, Nelu Roșu și Dorin
Hnatiuc. Corul Adoramus va aduce laudă Domnului.
- Duminica ora 09:00
Mesajul pastoriilor bisericii: Ghiță Marian, Claudiu Fechete, Octavian Baban,
Dorin Hnatiuc și Boingeanu Corneliu. Corul Adoramus va aduce laudă Domnului.
- Duminică ora 18:00
Mesajul păstorilor din Comunitatea de Constanța. Vor lua cuvântul Victor
Stănescu, Serdenciuc Corneliu, Topciu Daniel, Costel Niță, Sergiu Brădean, Dorin
Hnatiuc. Orchestra Adoramus va lăuda pe Domnul.

