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Oameni mari ai lui Dumnezeu







2. Mar. 2014 – DANIEL – Omul în care era un duh înalt
-Dan. 6 (Dan. 9: 23)
9. Mar. 2014 – EZRA si NEEMIA – Restauratori în
n poporul lui Dumnezeu
- Ezra 7; Neem. 1 (Neem. 2:17)
16. Mar. 2014 – ESTERA – Împărateasa care îşi înţelege menirea - Est. 4-5 (Est. 4:13-14)
23. Mar. 2014 – PETRU – Prin mărturia lui este zidită biserica lui Cristos
- Mat. 16:13–
–19; (Mat. 16: 18)
30. Mar. 2014 – PAVEL – Apostolul harului lui Cristos - Fap.20:17-38
38 (I Cor. 15:10)

◊ Anunţuri:

În data de 08.03.2014,
Sâmbătă dimineaţa, ora
10:00, sunt invitate toate
surorile,
la
biserică
pentru a aduce laudă, şi
recunoştinţa
lui
Dumnezeu de “Ziua
MAMEI”.

• În fiecare Duminică, de la ora 15:00, are loc curs
cursul
de caticheză cu toţii cei ce vor s
să-L mărturisească pe
Domnul ISUS în apa botezului. Cei interesaţi sunt
rugaţi să ia legătura cu fr. păstor
ăstor Ghiţă Marian.
• În fiecare sâmbătă între orele 17:00
1
-18:30 are loc
la Biserică întâlnirea săptămânal
ămânală a tinerilor, pentru
laudă, închinare şii studiu cu fr. Dorian Negoi
• Duminică, 09 Martie 2014, la serviciul de dimineaţă,
copiii vor avea un program de
de: închinare, laudă şi
mulţumire,
umire, aduse Domnului, pentru mamele şi
bunicile lor. DOMNUL să-i ocrotească.
ocroteasc
• În noaptea dintre 29 şi 30 Martie
artie 2014 (ultima duminică
din luna Martie), se va trece la ora de var
vară. Ceasul va fi
dat cu o ora înainte, astfel încât ora 3:00 a dimine
dimineţii
de 30 Martie 2014, va devini ora 4:00
4:00.

Rugăciune pentru bolnavi:
Fraţi şi surori Familii:
Danciu Ioan
şi Florica,
Mihăilescu Iordache şi
Aneta,
Şulean Ion şi Magdalena,
Şerban Ion şi Tudora, Gergeli Ioan şi
Sofia.
Surori: Baban Antonina, Bratu
Aurelia, Butuc Elisabeta (Vetuţa),
Ciutac Petria, Chiru Petrina, Crihan
Melentina,
Dragomir
Emilia,
Focşeneanu Valerica, Furculeşteanu
Floarea, Lisenco Evelina, Lisenco
Victoria, Mihăiluţă Stela, Moldoveanu
Sanda, Salamon Mina, Sion Ileana,
Untaru Elena, Vidican Viorica. Fraţi:
Alexandru Vasile, Camen Constantin,
Clipa Gheorghe, Cojocaru Vasile,
Pascale Ioan,Simion Ion, Todor Ady.
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.

“LA MULŢI ANI” pentru sărbători
toriţii din luna Martie;

Bălan Luminiţa
Banu Cornelia
Boş Ioana
Camen Simion
Caramfil Valentina
Condrea Ligia
Crihan Ghe.
Crihan Luca
Crihan Melentina
Cucuveanu Nastasia
Dumitraşcu David
Dumitru Lidia
Dumitru Petruţa

09
11
07
29
16
27
15
14
09
24
03
06
12

Fulea Emanuel
Holho
Holhoş Cornel
Ila
Ilaşcă
Doina
Ila
Ilaşcă
Daniel
Lisenco Evelina
Marcu Ioan Junior
Selyem (Nicola) Gabi
Niculae Emilia
Sintea Aurelia
Tudor Miha
Mihaela
Turcu Roxana
Voicu Elisabeta
Zadic Ioan

06
08
11
03
08
22
24
29
04
02
18
10
02

“Întoarce-Ţi faţa spre mine şi ai mil
milă de mine, după obiceiul
Tău faţă de cei ce iubesc Numele T
Tău!

Ps. 119:132

CEREMONIILE BISERICII:
-Duminică 930 -1200 şi 1700-19
1900; -Vineri 1800-2000
Repetiţiile corului;
•
Adoramus -Joi
Joi
1700-1900
•
Betania
-Miercuri
Miercuri 1800-2000
Repetiţiile orchestrei;
•
Gr.I si II
-Sâmbătă 1500-1700

Anul III, Nr. 3
39, 02 Martie 2014
Apare în prima duminic
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.
1 Ioan 4:7

Preţ viu de rrăscumpărare

De obicei preţul de răscump
scumpărare se plăteşte în bani. şi pentru
mine în două rânduri s-a plătit
tit pre
preţ de răscumpărare în bani, afară de
răscumpărarea mare prin sângele
ngele sf
sfânt al Mielului lui Dumnezeu. Î
cartea Geneza 44:12, ne este relatat cum paharul lui Iosif a fost g
găsit î
sacul lui Beniamin, astfel că el trebuia s
să rămână rob în Egipt, tocmai el
fiul preaiubit al tatălui său Isac.
Atunci s-au întors toţii din drum la Vizirul Egiptului şi în versetele
18-34, acelasi capitol, avem una din cele mai frumoase pledoarii, din
partea lui Iuda, unul din fraţi,i, care se ofer
oferă el sclav în locul fratelui să
Beniamin. Culminarea e în
n versetele 33
33-34: "Îngăduie, dar, te rog, robului
tău să rămână în locul băiatului,
iatului, ca rob al domnului meu; iar b
băiatul să se
suie înapoi cu fraţii săi. Cum mă voi putea sui eu la tat
tatăl meu, dacă băiatul
nu este cu mine? Ah! Să nu văd
dm
mâhnirea tatălui meu!”
Şii dragostea a biruit. Ce glorioasă
glorioas a fost acea biruinţă! Frângerea
lui Iuda, l-a înfrânt
nt pe Marele Vizir. Iosif nu
nu-şi mai putea stăpâni lacrimile
de bucurie, şi după ce i-a
a scos pe to
toţi afară, a izbucnit: “Eu sunt Iosif! Mai
trăieşte tatăl meu?” Şi toţi fraţiiii lui au rrămas uluiţi. Citiţi mai departe
capitolul 45 din Geneza.
ruptă din suflet:
Eu vreau să accentuez doar expresia lui Iuda, rupt
“Cum voi putea să mă sui la tată
ăl meu, dacă băiatul nu este cu mine?
Sunt atâţia taţi şi atâtea
tea mame, care ar trebui ssă repete această întrebare:
Cum mă voi sui la Tatăll meu ceresc, dac
dacă fiul meu, fiica mea, nu este cu
mine? “Cum mă voi sui la Tatăll meu în glorie, dacă fratele meu de aici
sau din România
nia nu este cu mine?
mine?” Ai agonizat tu pentru cei iubiţi sau
eşti nepăsător? Eşti tu gata să meargi
mearg şi să le spui de răscumpărarea prin
ISUS Hristos Domnul, ca să ajungă
ajung şi ei în gloria măreaţă?
Bătrânul frate Pitt Popovici

CUVÂNT DE ÎNVATATURA
„Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul
Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu
însuşi sângele Său. Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi
răpitori, care nu vor cruţa turma; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni
care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.”
Fap. Ap. 20: 28 - 30

Atenţie la învăţăturile eretice

Se strecoară în adunări sau în grupurile de rugăciune. Sunt foarte
pregătiţi din punct de vedere scriptural, ştiu să „învârtă” Biblia şi să scoată
texte din contexte pentru că au ei pretextele lor. Se roagă cu grijă, fără să
strecoare otrava ereziilor pe care le propagă.Intră în biserici mici, de sate, cer
voie responsabilului de biserică să aducă un cuvânt de învăţătură, dar nu dau
de bănuit ce otravă de aspidă au sub limbă. Fraţii îi primesc cu braţele
deschise, fără să bănuiască ce îi aşteaptă după câteva întâlniri.
La terminarea serviciului, vizitatorii cer voie să mai vină şi, ai noştri,
ospitalieri cum îi ştim şi nebănuitori, îi invită să se întoarcă. Când revin, încep
să strecoare din ereziile lor nimicitoare.Încetul cu încetul fraţii noştri se lasă
învăluiţi de multele cunoştinţe ale vizitatorilor, de dexteritatea lor în a mânui
textele biblice, apoi încep să pună la îndoială învăţături precum: închinarea în
ziua sabatului sau a duminicii, cine sunt cei 144.000, nocivitatea cărnii de
porc, identitatea anticristului şi a proorocului mincinos, obligativitatea
respectării Legii pentru mântuire. Nu ne spun că ei o consideră pe Ellen
White o profeteasă de acelaşi rang cu proorocul Isaia, nici că ei nu cred întrun iad literal şi veşnic.
Nu pomenesc despre profeţii eşuate referitoare la revenirea Domnului
Isus şi despre liderii lor care au indus în eroare mii de credincioşi naivi. În loc
să mergă în lumea largă să convertească mulţimi de păcătoşi care sunt pe
drum spre iad, se vâră prin case şi biserici bulversând creştini iubitori de
Dumnezeu, dar încă copii în cele sfinte. Sunt lupi îmbrăcaţi în piei de oaie, un
pericol mortal pentru cei lesne crezători.
Păziţi-vă!
de fr. Teofil Ciortuz
Lucrare misionară în Ucraina.
În ţara vecină lucrarea de misiune se dezvoltă tot mai mult în fiecare an, în mod
deosebit prin Fundaţia Precept Ministries (fam.Oglice Mia şi Costel) care transmit:
Avem 15 Institute biblice cu program de 3 ani, iar în 2014 am deschis al 16-a institut.
Sunt mii de grupe de studiu biblic în Ucraina cu implicare misionară în peste 100 de
şcoli de stat cu peste 100.000 de elevi. Programul liderilor şi grupelor continuă să să
desfăşoare în ciuda situaţiei grele, dificile şi nesigure, cu drumuri închise, din cauza
baricadelor, şi a punctelor de control.
Rugaţi-vă pentru protecţia celor ce merg în misiune, pentru fraţii noştri în Domnul,
dar şi pentru liderii politici, ca să poată mărturisii pe Domnul ISUS în orice situaţie.

UN OM

... Trece prin lume un OM în picioarele goale, într-o cămaşă demodată,
dintr-o bucată, din cap până-n poale.
Păstori cu feţele roz, la volan, se-mpiedică în El,
Îl claxonează, Îl stropesc cu noroi, Îl ocolesc. Îl averizează.
...Păstrează pe chip, demodat, un aer blajin, prea senin.
- Trebuie făcut ceva cu El, se sfătuiesc păstorii cu zel;
Noi suntem ocupaţi, paşii noştri sunt planificaţi...
Să se dea o lege, să fie cumva internat sau închis.
Omul acesta nu ştie nimic din ce-i scris... Noi suntem oameni respectabili...
Ne compromite reputaţia tot trecând printre noi şi oprind circulaţia...
Un copil de păstor Îi face semne cu mâna şi intră în vorbă cu El.
- Tăticule! Stai! Opreşte! Nu pleca mai departe!
-Ia-L în maşină cu noi! ÎL CUNOSC.
Vine la mine în fiecare seară, când mă rog şi mă mângâie pe frunte.
Are o poveste minunată, adevărată, pe care mi-o spune până adorm.
Începe întotdeauna la fel: "Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea..."
Din albumul. “ETERNA PRIMAVARA” de TATIANA TOPCIU

OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE ÎN BISERICĂ

1. Rugăm fraţii şi surorile dedicaţi lucrării DOMNULUI să nu obosească în
slujirea lor prin participarea la servicii de închinare, la zidire, şi îmbărbătare
duhovnicească, în biserica din punctul de misiune Dorobanţu, jud. Constanţa. Pentru
ducerea la îndeplinire a lucrării administrative propuse, aşteptăm contribuţiile ficărui
membru din biserica noastră.
2. Biserica „Sf. Treime” din Hârşova, doreşte să se implice mai mult în acest
an cu copii de etnie turcă din oraşul Hârşova, În acest sens, chemăm biserica
întreagă să susţină în rugăciune cu prioritate, această lucrare.
00
00
3. În fiecare sâmbătă între orele 15 -17 continuă repetiţiile Orchestrei,
sub îndrumarea fr. Cornel Nicola. În acelaşi timp are loc şi “formarea unei noi
grupe de începători” sub îndrumarea sorei Lidia (Rusu) Popa. Rugăm frumos pe toti
părinţii copiilor care au înclinaţie şi doresc să cânte în orchestră, să aducă copiii la
toate repetiţiile.
4. Repetiţia pentru „Fanfară”, are loc la Biserica Penticostală, str. Amurgului
nr. 43, după următorul program; -Marţi şi Vineri de la ora 1800 şi Sâmbătă de la ora
00
10 . Începătorii vor fi prezenţi obligatoriu Sâmbăta. Cei interesaţi vor lua legătura
pentru detalii cu fr. Gaby Gherman la telf. 0748884201. Se cere seriozitate
deosebită.
Cuvânt pentru zidire:
Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă,
rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi
îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică.
Iuda 20-21

