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“Sfânta
Treime”
 01. Nov. 2015 – Pericolul
păcătuirii
voite Constanța
– Evrei 10:19-31
 08. Nov. 2015 – Pericolul
Apare
profeţilor
lunar,
falşiîn–prima
Apoc. Duminică
2:18-29 din
 15. Nov. 2015 – Pericolul imoralităţii în relaţiile sfinte – Mat.lună
5:27-32; Prov. 7



22. Nov. 2015 – O religie care justifică păcatul – Mat. 23; Marc. 8:15; Isaia 1:10-20
29. Nov. 2015 – Pericolul beţiei spirituale – Prov. 23:29-35;Efes. 5:17-18; Lc.14:25-35

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),
Camen
Maria,
Cătrună Emilia, Ciutac Petria,
Chiru Petrina, Dragomir Emilia,
Focşeneanu
Valerica,
Furculeşteanu Floarea, Gheaţă
Maria, Gheorghiu Maria, Jean
Ileana,
Lisenco
Evelina,
Lisenco Victoria, Mihăilescu
Aneta,
Mihăiluţă
Stela,
Moldoveanu Sanda, Nicolin
Viorica, Salmon Mina, Sion
Ileana, Stănescu C. Mariana,
Şulean Magdalena, Untaru
Elena, Vidican Viorica. Fraţi:
Alexandru
Vasile,
Camen
Constantin, Cazacu Daniel,
Cojocaru Vasile, Marcu Ioan,
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:

Anul IV, Nr. 54, 01 Noiembrie 2015

• Sâmbătă seara, 06 Nov. 2015, după ora de tineret, fr.
Negoi Dorian, împreună cu tinerii din biserica noastră, vor
avea o acţiune de distribuire a ziarului creştin “Calea
Domnului,” în zona oraşului Constanţa. Slăvit să fie
Numele Domnului de toţi cei ce vor primi Cuvântul Lui cel
Sfânt şi vor împlini Voia Lui!
• Duminică seara, 15 Nov. 2015, vom avea în mijlocul nostru
la slujire şi închinare pe fr. Mircea Cristian, directorul
Fundaţiei “Stânca Veacurilor”, timp în care va prezenta şi
viziunea acestei fundaţii în România.
• Duminică, 22 Nov. 2015, vom fi vizitaţi de câţiva studenţi
de la Institutul Teoligic Baptist din Bucureşti. DOMNUL să
primească mulţumirea şi lauda prin lucrarea acestor tineri
pentru Slava şi Gloria Numelui Său.
• Duminică, 29 Nov. 2015, la programul de seară,
Orchestra va sluji în biserica din loc, spre lauda
Mântuitorului nostru, Domnul ISUS Hristos.
• Fr. IOAN BUNACIU născut în 07 ian. 1925, fost profesor la
Seminarul Teologic Baptist şi Director al aceleiaşi instituţii precum şi
profesor universitar în cadrul Facultăţii de Teologie Baptistă a
Universităţii din Bucureşti, şi păstor la Biserica Providenţa din
Bucureşti, în noaptea de 31 octombrie 2015, a trecut la cele veşnice
după o luptă cu boala şi după lipsa pricinuită de plecarea soţiei sale
Otilia, care a plecat la Domnul în data de 14 ianuarie 2015.

“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Noiembrie;
Băcioiu Rodica
Bejenaru Georgeta
Cartacai Daniela
Cazacu Lucreţia
Cătălui Rodica
Cătrună Emilia
Dumitrăşcuţă Mihai
Ghereben Silviu
Gogoi Valerică
Graur Olga
Holhoş Ligia
Mehedinţi Lucica

12
12
11
28
04
08
08
22
01
02
13
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

08
12
07
07
13
16
08
28
08
14
03
02

“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. Prietenia
Domnului este pentru cei ce se tem de El şi legământul
făcut cu El le dă învăţătură.”
Ps.25: 12- 14

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

O greutate veşnică de slavă
“Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o
greutate veşnică de slavă.” (II Cor. 4:17)
Apostolul Pavel pune în cumpănă de o parte întristările, pe care le numesc
uşoare, de o clipa, trecătoare, ca să ştim că oricât ar fi de mari necazurile noastre nu
pot fi comparate cu ce pune Dumnezeu în partea cealaltă.
În talerul veşniciei Dumnezeu pune ceva valoros, fapt fără egal, o greutate
veşnică de slavă.
În anul 1529, Dieta din Speyers a Ligii Germane a hotărât să pornească
prigoana împotriva tuturor anabaptiştilor. Menno Simons cel care îi organizase pe
fraţi, – înrudiţi cu noi întru credinţa şi viaţa de sfinţenie (mai târziu s-au numit
menoniţi) – scrie despre anabaptiştii din vremea lui următoarele:
“Pe uni i-au dat la spânzurătoare; pe alţii i-au torturat în chinuri inumane
imposibil de descris, i-au sugrumat în pieţele publice legaţi de stâlpi. Pe alţii i-au prăjit
şi i-au ars de vii. Pe alţii i-au tăiat cu sabia în bucăţi, iar trupurile lor le-au lăsat să fie
mâncate de păsări. Alţi sfinţi au pribegit din loc în loc, în sărăcie, fără case, asaltaţi
de necazuri, prin munţi şi păduri, ascunşi în găurile şi peşterile pământului. Au fost
fugăriţi cu tot cu familiile lor din oraş în oraş, din ţară în ţară. Suntem cu toţii; luaţi în
râs, urâţi, batjocoriţi şi omorâţi. ”
În cronica aceasta a lui Menno Simons el scrie că în vremea lui au fost
omarâţi în felul descris mai sus mii de fraţi în credinţă. Apoi tot el continuă:
“Nimeni nu le-a putut lua din suflete comoara vieţii lor. Focul sacru a lui
Dumnezeu era în ei. Au suferit bucuroşi fiind gata să-şi piardă viaţa mai degrabă
decât să-şi piardă credinţa. Cum se explică acest curaj îngeresc? Ei au băut din
izvorul care ţâşneşte din sfântul locaş al locuinţelor Celui Preaînalt. Da, au băut din
apa vieţii. Şi-au întins corturile, nu aici pe pământ, ci în colinele de slavă ale
veşniciei. Iar lucrurile de jos, de aici de pe pământ, au ajuns doar umbre. Au fost
atraşi de puterea lui Dumnezeu lângă EL în Slavă, până acolo că n-au mai vrut să
ştie nimic altceva, n-au mai căutat nimic altceva, n-au mai dorit nimic altceva, şi n-au
iubit nimic mai mult, decât pe Dumnezeu singur! Şi în mijlocul chinurilor au avut mai
multă răbdare şi fericire decât călăii care-i torturau.”

Când recitesc pagini de felul acesta îmi scot încălţămintea din picioare.
Apostolul Pavel scria cu mâna tremurândă: “Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem
mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.” (Rom.8:37).
Recitesc paginile acestea îngălbenite de vreme, cronica strămoşilor mei, simi pun întrebarea: “Ce vor citi despre noi stră-stră-nepoţii noştri? Ce eroism de
credinţă le transmitem ca moştenire?
Rev. Valentin Popovici

CuvÂnt de Învatatura
– “Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne
învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu
cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui
nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos. El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne
răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă
pentru fapte bune. (Tit. 2:11-14).

Ce este un misionar?
„Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.”Ioan 20:21
Misionarul este omul trimis de Isus Hristos, așa cum El a fost trimis de Tatăl.
Factorul dominant nu-l constituie nevoile oamenilor, ci porunca Domnului ISUS. Sursa
inspiraţiei noastre în lucrarea pentru Dumnezeu se afla în spatele nostru, nu înaintea
noastră. Astăzi există tendinţa de a pune inspiraţia înainte, de a mătura tot ce ne stă în cale
și de a face totul conform concepţiei noastre despre succes. În Noul Testament inspiraţia
este pusă în spatele nostru si ea este Domnul ISUS Insuși și idealul este să-I fim loiali Lui, să
împlinim planurile Lui. Ataşamentul personal faţă de Domnul ISUS şi faţă de perspectiva Lui
este singurul lucru care nu trebuie pierdut din vedere.
În lucrarea misionară există marele pericol ca chemarea lui Dumnezeu să fie
eclipsată de nevoile oamenilor până acolo, încât compasiunea umană ajunge să acopere cu
totul semnificaţia faptului de a fi trimis de ISUS. Nevoile sunt atât de mari şi situaţiile atât de
complicate, încât orice tărie a minţii se clatină şi cedează. Noi uităm că marele motiv din
spatele oricărei lucrări misionare nu este, în primul rând, emanciparea oamenilor, nici
educaţia lor, nici nevoile lor, ci, mai întâi şi mai presus de toate, porunca Domnului ISUS:
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile…”(Mat. 28:19)
Când ne uităm în urmă, la vieţile oamenilor Lui Dumnezeu, avem tendinţa să
spunem: ..Ce înţelepciune minunat de pătrunzătoare au avut! Cât de bine au înţeles tot ce
voia Dumnezeu!” Dar mintea pătrunzătoare din spatele lor este Mintea Lui Dumnezeu,
nicidecum înţelepciunea umană. Noi apreciem înţelepciunea umană, când ar trebui să
apreciem călăuzirea divină a Lui Dumnezeu prin oameni care, ca nişte copii, au fost destul de
..nechibzuiţi” ca să se încreadă în înţelepciunea Lui Dumnezeu şi în dotarea supranaturală
furnizată de El.
de Oswald Chambers
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
1700 - 1800
1500 - 1700
1800 - 2000

Pregătire pentru venirea Domnului ISUS
1. O profeție mai actuală decât credeți

Lumea se clatină. Lumea nu mai știe ce să mănânce! Laptele nu e bun. Carnea face cancer! Ce să
mai spunem?
Să mai spunem că și aceasta realitate a zilelor noastre a fost prevăzută și profețită?
“Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se
alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care
vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea
bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc
adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu
mulţumiri; pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune“ (1 Tim. 4:1-4).”
Au venit vremurile din urmă? Da. Au început atacurile asupra căsătoriei? Da. Au început
atacurile asupta mâncărilor consumate de atâția ani de zile? Da. D. Branzei 27 Oct. 2015 Barzilai-en-dan
2. Principele musulman Abdullah al-Sabah, al Kuweitului, s-a convertit la creştinism!
Este vorba despre principele Kuweitului, ţară musulmană în care doar 4% din locuitori sunt creştini.
Abdullah al-Sabah face parte din familia regală a acestui stat şi, în ciuda educaţiei pe care a primit-o şi a
faptului că toate rudele sunt musulmane, a decis să renunţe la această credinţă, pentru Hristos.
Abdullah al-Sabah, este conştient de faptul că ar putea fi omorât din cauza mărturiei sale, în faţa
camerelor de luat vederi difuzată de postul de televiziune creştin al-Haqiqa, scrie La Gaceta. Cu toate
acestea, afirmă că în cazul în care va fi executat „se va întâlni cu Iisus Hristos faţă în faţă”. Jurnalul.ro
3. Zakaria Botros predică musulmanilor prin internet!

În Iran, Arabia Saudita, Pakistan, Sudan, Egipt, creştinismul se înmulţeşte cu milioanele, în ciuda
persecuţiilor din partea extrimiştilor islamici.
Adevărul nu poate fi oprit şi chiar acum, este posibil datorită “Războiului de pe calea Aerului.”
Rosenberg în calitate de narator spune: În acest război de pe calea aerului un lider revoluţionar al
trezirilor spirituale este un preot coptic egiptean cu numele de Parintele Zakharia Botros. El predică
Evanghelia cu multă înflăcărare şi determinare, şi cu putere de la Duhul Sfânt şi mulţi musulmani se
întorc la Domnul ISUS Christos.
4. Ce

este Halloween-ul

Începe nebunia de Halloween. Dovleci sculptaţi, măşti cu demoni, costume inscripţionate cu
schelete umane, cranii, fantome, pălării de vrăjitoare etc. majoritatea pentru copii. La urma urmei este
doar un joc inofensiv, îşi spun părinţii, care nu vor să-şi dezamăgească odoarele ce le repetă întruna că
toţi colegii lor deja şi-au procurat cele mai trăsnite costumaţii pentru serbarea de Halloween. Însă
lucrurile nu stau deloc aşa. Halloween-ul nu este deloc inofensiv, ci este una dintre cele mai mari şi mai
importante sărbători ale sataniştilor. Părintele modern al „bisericii lui Satan”, Anton Szandor LaVey, a
afirmat de mai multe ori că Halloween-ul este timpul preferat al sataniştilor de a racola noi membri. În
cadrul petrecerilor satanice de Halloween, organizate de obicei în cimitirele izolate de la marginea
oraşelor în noaptea de 31 octombrie, sunt sacrificate cele mai multe animale precum pisici sau câini, ba
chiar şi oameni (în special fete) în cinstea lui Satan.
Nu-ţi împinge copilul în braţele demonilor! Explică-i cât este de periculos să imite comportamentul
demonilor şi învaţă-l să stea departe de „tot ceea ce se pare rău” (cf. 1 Tesaloniceni 5:22). Biblia spune:
„Dar pentru oricine va face sa păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care cred în Mine să păcătuiască,
ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară şi să fie aruncat în adâncul mării. Vai de
lume din pricina prilejurilor de păcătuire! Fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de
omul acela prin care vine prilejul de păcătuire!” (Matei 18:6–7).
Pastor Bebe Ciausu
“Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta
lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este
ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi
împreună cu El în slavă.”
Coloseni 3:1 -4

