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“Arată-mi Doamne Căile Tale!”
2018 - Planul lui Dumnezeu pentru familie
Martie
Să cunoaştem doctrinele Biblice
Pastorul și slujirea spirituală a Bisericii
-Fapte 20:17:28 (Fapte 20:28)
Diaconul și slujirea administrativă a Bisericii
- Fapte 6:1:6 (Fapte 1:3)
Botezul -Simbolul transformării vieții prin Hristos - Rom. 6:1-14 (Rom. 6:4)
Cina Domnului – amintirea jertfei lui Hristos - Mat. 26:26-29 (1Cor. 11:26)
Anul II
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“Voi încheia cu ei un legământ,
veşnic, că nu Mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine, şi
le voi pune în inima lor frica de
Mine; ca să nu se depărteze de
Mine. Mă voi bucura să le fac
bine…”
Ieremia 32: 40-41
Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi: Familii: Arghir Adrian
şi

Maria, Camen C-tin şi Maria,
Danciu Ioan şi Florica, Dăduică
Ioan şi Floarea, Fătu Nicolae şi
Stana, Sbângu Ioan şi Aurica,
Todor Adrian şi Ecaterina.
Surori: Alexiu Vasilica, Armeanu
Elisabeta, Baban Antonina, Baicu
Stela, Bâgu Maria, Bratu Aurelia,
Butuc Elisabeta (Vetuţa), Capotă
Ana, Caranfil Valentina, Dragomir
Emilia, Duliga Tănţica, Focşeneanu Valerica, Gheaţă Maria,
Gheorghiu Maria, Ilea Lucica,
Iordache Steluţa, Jean Ileana,
Lisenco Evelina, Lisenco Victoria,
Mereuţă Chilea, Mihăilescu Aneta,
Mihăiluţă Stela, Moldoveanu
Sanda, Nicolae Emilia, Nicolin
Viorica, Pătrană Florieta, Stănescu
C. Mariana, Şulean Magdalena,
Tărnăuceanu Tanţa, Untaru Elena,
Vidican Viorica. Fraţi: Alexandru
Vasile, Bălan Gino, Cazacu Daniel,
Cojocaru Vasile, Filipescu Iosif,
Gergely Ioan, Gherman Ghe.,
Gherman Nicu, Lopăţică Ghe.,
Marcu Ioan, Pascale Ioan, Răchită
Marinel, Simion Ion, Socol Neagu.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori: Baltac Elena, Frăţiloiu
Margareta, Graur Olga, Leţa Maria,
Paraschiv Ana, Păcuraru Emilia,
Petrescu Maria, Preda Emilia,
Voicu Elisabeta.
Fraţi: Fulea Emanoil,
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Anul VII, Nr. 82, 01 MARTIE 2018
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

◊ Anunţuri:
– Duminică 04 03 2018 seara, Fanfara va
sluji cu instrumente spre lauda Domnului
– Duminică 11 03 2018 în servciul divin de
seara, Programul copiilor
– Miercuri 14 03 2018, începând cu orele
17:00, – Ora Surorilor
– Duminică 18 03 2018, dimineața tineretul
bisericii noastre va sluji la Biserica Creştină
Baptistă din oraşul Cernavodă
– Duminică 18 03 2018, în servciul divin de
seara - Programul Tinerilor împreună cu
fratele Negoi Dorian
– Duminică 25 03 2018, în servciul divin de
seara - Orchestra Bisericii va sluji pentru
lauda şi Gloria lui Dumnezeu.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Martie;
Tudor Mihaela
Zadic Ioan
Dumitraşcu David
Leţa Maria
Sintea Aurelia
Dumitru Lidia
Fulea Emanuel
Boş Ioana
Holhoş Cornel
Lisenco Evelina
Bălăn Luminiţa
Crihan Melentina
Voicu Elisabeta
Banu Cornelia
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Ilaşcă Doina
Dumitru Petruţa
Bejenaru Radu
Crihan Luca
Crihan Gheorghe
Caranfil Valentina
Turcu Roxana
Marcu IoanJunior
Cucuveanu Nastasia
Nicola Gabriela
Condrea Ligia
Camen Simion
Niculae Emilia
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“Mă, închin în Templul Tău cel Sfânt, şi laud Numele
Tău, pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi s-a
mărit faima prin împlinirea făgăduințelor Tale. În ziua
când te-am chemat, m’ai ascultat, m’ai îmbărbătat şi
mi-ai întărit sufletul”
Ps. 138 : 2 - 3

Acela care a început o lucrare în tine…
“Am să vă împărtăşesc cel mai înfricoşător adevăr al Scripturii, cel mai
înfricoşător lucru despre Dumnezeu: acela că Dumnezeu este Bun! Este teribil să
ştim că Dumnezeu este bun pentru că noi nu suntem buni. Ce face un Dumnezeu
bun cu oameni ca noi, păcătoşi? Am păcătuit împotriva Lui Dumnezeu, am
păcătuit unii împotriva altora, am păcătuit împotriva a tot. Întreaga creaţie cere
condamnare, iar dacă Dumnezeu este drept, atunci ce face El cu noi? Dacă un
Dumnezeu drept ar iertă pur şi simplu pe păcătoşi nu ar mai fi drept. Răspunsul se
află în crucea lui Cristos. Dumnezeu fiind şi dragoste devine Om prin intermediul
Fiului Său, trăieşte ca om şi apoi merge la cruce. ISUS a plătit preţul în întregime.
Păcatele noastre au fost purtate de El pe acea cruce. Mânia lui Dumneszeu
care ar fi trebuit să cadă peste mine şi peste tine a căzut peste lSUS. Pentru a fi
mântuiţi, Biblia îi cheamă pe toţi oamenii să se pocăiască de păcătele lor. Ce
înseamnă să te pocăieşti? Este schimbarea întregii noastre fiinţe, minte, inima,
intelect, schimbarea deciziilor. A te pocăi înseamnă să îţi dai seama că toată
gândirea ta, întreaga ta concepţie despre realitate este greşită.
Apoi să întelegi şi să te supui adevarului lui Dumnezeu, cine este El, cine eşti
tu, cine este ISUS, ce a făcut pentru tine. Acum întrebarea este: tu te-ai pocăit?
Mintea ţi s-a schimbat? Această schimbare a minţii a dus la schimbarea
intelectului, voinţei, emoţiilor tale? Păcatele pe care odată le iubeai le uraşti acum
? Sfinţenia pe care odată o ignorai o doreşti acum? Cristos de care erai separat Îl
preţuieşti acum? Consideri Împărăţia cerurilor ca pe un mărgaritar de mare preţ?
Ai o singură speranţă : ISUS. Acum 2000 de ani El şi-a varsat sângele şi a murit
pentru noi. Chiar dacă ai simţit cândva o anumită stare placută, un fel de pace a
lui Dumnezeu şi alte emoţii, cum ştii cu adevărat acum că eşti mântuit, că
pocăinţa ta este reală? Unul din motivele prin care ştii că totul este real este că va
continua. Nu starea euforică va continua dar vei continua să creşti în har, să te

adânceşti în pocăinţă, încetul cu încetul vei fi transformat cât mai mult după
chipul Său. Mă vei întreba: Dar un creştin adevărat mai poate păcătui? Da! Poate
un creştin adevărat să cadă în păcat? Da! Dar iată care este diferenţa: un creştin
adevărat nu poate trăi într-o stare continuă de carnalitate, într-o continuă stare
de imaturitate. Dumnezeu te va veghea, te va disciplina şi te va pedepsi atunci
când te vei abate de la cale pentru că doreşte sfinţenia ta. Acela care a început o
lucrare în tine o va şi continua.” Filipeni 1:6
Paul Washer

Vin Paştele
de Traian Dorz
Vin Paştele ISUS, din nou învii şi iară
arăţi la lumea asta de orbi şi de orbiţi
c-ai ispăşit păcatul prin Jertfa Ta amară
şi c-ai adus viaţa la cei neprihăniţi.
Privind cu ochi-n lacrimi Făptura Ta măreaţă
ca mii de sori ISUS Te văd mai strălucit
ca-nvii cu Tine-o dată Slăvita dimineaţă
din care fericirea e fără de sfârşit.
Îţi văd şi-n mine Chipul scăldat în foc de soare
cu nimb de mii de lacrimi de drag încununat
şi strâng în zări de suflet slăvita sărbătoare
a zilei când Isuse şi-n mine-ai înviat.
Ţi-a fost săpat mormântul de-atâţia ani şi-n mine
cu-atâtea lespezi grele fiind acoperit
atâtea străji avut-a străinul lângă Tine,
de-atâta întuneric ai fost pecetluit...
Dar când sosit-a ceasul slăvit al învierii
ai rupt şi-ntunecarea şi lespezi şi peceţi
şi-ai înviat, ca-n locul obidei şi durerii
s-aduci minunăţia atâtor frumuseţi.
...Era-ntr-o primăvară ca asta de senină
cu cer de sărbătoare şi strai de cireşar
când ai adus în mine tot raiul de lumină
cu toată revărsarea belşugului de har.
... Învie iar ISUS cu slavă tot mai mare
în sufletele albe a-ntregului norod
ca-n toamnele chemării azi primul braţ de floare
s-aducă-n cale-Ţi Sfântă pe-atât belşug de rod.

Omul cu suflet pustiu
Unul din marii necredincioşi ai Americii, W. O. Saunders, a scris în revista
"American Magazine", numărul din noiembrie 1930, pagina 23:
"Aş vrea să întâlniţi pe cel mai singuratic şi mai nefericit om de pe pământ ...
Nu vorbesc despre omul care nu crede în Dumnezeu. Nu-ţi cer să întâlneşti pe
ateu, pe cel ce tăgăduieşte pe Dumnezeu, ci să-l întâlneşti pe agnostic, pe acel
tovarăş gînditor, patetic şi singuratic, care spune simplu că nu ştie, el e omul care
nu are nici un Dumnezeu. Unii îl numesc necredincios. Eu sînt în mod special
calificat să vă introduc pe agnostic, căci eu însumi sunt un agnostic.
Ceea ce scriu, scriu din propria mea viaţă, din inima şi mintea mea.
Introducîndu-mă pe mine, veţi avea introducerea necredinciosului din vecinătatea
voastră, căci peste tot, în orice ţară, el e acelaşi.
Probabil veţi fi surprinşi să aflaţi că agnosticul vă invidiază credinţa voastră în
Dumnezeu, credinţa într-o viaţă după moarte, în cer, şi binecuvântata voastră
asigurare că veţi întâlni pe cei dragi ai voştri în locul unde nu mai e durere şi
întristări. El ar da tot ce are să poată avea acea credinţă şi să fie mângâiat prin ea.
Pentru el nu e decât mormântul şi persistenţa materiei. Tot ce vede el dincolo
de groapă e doar dezintegrarea protoplasmei şi a psihoplasmei, din care este
creat trupul şi personalitatea sa. Dar, în această optică materialistă, eu nu găsesc
nici un extaz, nici o fericire ....
Necredinciosul de lângă tine ... este ... adânc impresionat de puterea credinţei
tale. El a văzut beţivani, desfrânaţi şi oameni cu totul decăzuţi, transfiguraţi de ea.
El a văzut bolnavi şi bătrâni fără sprijin cum au fost susţinuţi şi mângâiaţi de ea. Şi
el este impresionat de lucrările dragostei, de binefaceri, de azile, de spitale, de
orfelinate, de şcoli clădite de particulari, de oameni ai credinţei ... Cu ruşine, el
trebuie să admită că necredincioşii, ca atare, au clădit foarte puţine spitale şi
orfelinate" ...
Ce are să-ţi ofere un necredincios? Nimic, nimic. El spune aceasta. El invidiază
cu răutate pe credincioşi. El are sufletul pustiu şi nefericit. Atunci ce are el să
ofere credincioşilor? Nimic decît nefericirea sa.
Reverend Petru Popovici

“Orice lucru El îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor
chiar şi gândul veşniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la
început până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu…
Am ajuns la cunoştinţa că tot ce face Dumnezeu dăinuieşte în veci
şi la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat şi nimic de scăzut,
şi că Dumnezeu face aşa pentru ca lumea să se teamă de El.”
(Ecl. 3:11, 14)

