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Editat
de Biserica Creştină Baptistă
Nadejdea
 02.10- Nădejdea creştină - prilej
de mângâiere
- 2 Constanța
Cor. 1:1-11 / 1 Tes. 4:13-18 (2 Cor. 1:3-4)
“Sfânta
Treime”
 19.10 - Sărbătoarea mulţumirii
Apare lunar, în prima Duminică din
 16.10 - Nădejdea în Cristos ne ţine mintea sănătoasă - 2 Pet. 3:1-18 (2 Pet. 3:13-14)
lună
 23.10 - Fiţi tari prin nădejdea mai bună - Evrei 4:14-6:3 / 7:24-28 (Evr. 4:14)
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 30.10 - Curăţiţi-vă prin nădejdea care este în voi - 2 Cor. 3:7-18 / 1 Ioan 3:1-3 (2 Cor. 3:18)
EL Se va îndura de tine când
vei striga; cum va auzi, te va
asculta. Domnul vă va da pâine
în necaz şi apă în strâmtorare.
Atunci El va da ploaie peste
sămânţa pe care o vei pune în
pământ şi pâinea pe care o va
da pământul va fi gustoasă şi
hrănitoare; Isaia 19:19-20,23

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: Alexiu Vasilica, Armeanu
Elisabeta, Baban Antonina, Baicu
Stela, Bratu Aurelia, Butuc
Elisabeta (Vetuţa), Camen Maria,
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, Nicolae Emilia, Nicolin
Viorica, Omuţ Elena, Pătrană
Florieta, Stănescu C. Mariana,
Şulean Magdalena, Untaru Elena,
Vidican Viorica.
Fraţi:
Alexandru Vasile, Arghir Adrian,
Bălan Gino, Camen C-tin, Cazacu
Daniel, Cojocaru Vasile, Filipescu
Iosif, Gherman Ghe., Gherman
Nicu, Marcu Ioan, Pascale Ioan,
Simion Ion, Socol Neagu.
Fraţi şi surori bătrâni; Surori:
Baltac Elena, Capotă Ana, Frăţiloiu
Margareta, Graur Olga, Leţa Maria,
Paraschiv Ana, Păcuraru Emilia,
Petcu Ana, Petrescu Maria, Preda
Emilia, Voicu Elisabeta.
Fraţi: Jurcă Constantin.

◊ Anunţuri:
 Duminică, 02.Octombrie, începând cu ora 14:00 la
BC Baptistă “Sfânta Treime“ din Hârşova, va avea loc
Sărbătoarea Mulţumirii
 În perioada 03-05.Octombrie, de la orele 18:0020:00 la BCB Arka, se va desfăşura “Conferinţa de
echipare pentru Evanghelizarea masivă.”
 În perioda 7-9 Octombrie, va avea loc un serviciu de
Evanghelizare la Hârşova, Dorobanţu şi Constanţa.
Pentru amănunte privind
organizarea acestui
eveniment, luaţi legătura cu fr. Pastor Rusu Otniel
 Duminică 09. Oct. invitat special, la închinare în
Biserica Domnului din loc, fr. pastor Toni Mic
 Miercuri 12 Oct. orele 17:00-19:00, va avea loc
întâlnirea lunara a surorilor
 Duminică 16.Oct. dimineaţa Corul “Betania” va sluji
la Biserica Creştină Baptistă din Medgidia cu ocazia
Sărbatorii Mulţumirii.
 Duminica seara, pe data de 09 şi 30 Octombrie,
Orchestra Bisericii va sluji în biserica noastră pentru
lauda şi Gloria Dumnezeului nostru.
 28-29-Oct. Scoala Antiohia: Cursul despre: Ucenicie
şi Grupe de Casă, se va desfăşura la BCB “Golgota
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Octombrie;
Aparaschive Daniela
Bălan Lorelai
Cartacai Daniel
Cartacai Silvica
Floroiu Ioan
Gherman Neculai
Grigore Costel
Jurcă Daniela
Leţea Iulia
Negru Lucia
“
Nicola Cornel
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Nicolae Ana
Omuţ Elena
Rusu Ioan
Rusu Otniel
Socol Neagu
Tudor Costin
Ursache Angela
Vasilioglu Lidia
Vlăsceanu Florin
Voicu Octavian
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“Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceţi
să răsune lauda Lui! El ne-a păstrat sufletul cu viaţă şi
n-a îngăduit să ni se clatine piciorul. Veniţi de ascultaţi,
toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, şi voi istorisi ce a
făcut El sufletului meu”
Ps.66: 8-9, 16

Anul V, Nr. 65, 02 OCTOMBRIE 2016
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

Slujiţi Domnului cu bucurie
Desfătarea în serviciul divin este o dovadă a acceptării. Cei care Îl
slujesc pe Dumnezeu cu o înfăţişare tristă, de parcă fac ceva neplăcut, nu Îl
slujesc deloc; ei se închină de formă, dar viaţa lipseşte. Dumnezeul nostru
nu are nevoie de sclavi care să se proşterne în faţa tronului Său. El este
Stăpânul unui imperiu al iubirii şi Îşi îmbracă slujitorii în uniforma bucuriei.
Îngerii Îi slujesc lui Dumnezeu cu cântări, nu cu vaiete. Un murmur
sau un oftat ar însemna o răzvrătire. Ascultarea care nu este voluntară este
neascultare, fiindcă Dumnezeu se uită la inimă şi dacă vede că Îl slujim
forţat, nu pentru că Îl iubim, ne va respinge slujirea. Slujirea îmbinată cu o
inimă veselă este o slujire din inimă şi, de aceea, singura adevărată. Luaţi-i
creştinului plăcerea voioasă şi ia-ţi distrus testul sincerităţii. Dacă un om
este târât la bătălie, nu este patriot; dar cel ce merge la luptă cu ochii
strălucind şi faţa luminoasă, cântând „Dulce este să mori pentru patrie”,
dovedeşte că patriotismul său este sincer.
Voioşia este temelia puterii noastre; atunci când ne bucurăm în
Domnul suntem puternici. Bucuria înlătură toate dificultăţile. Pentru slujirea
noastră, are aceeaşi însemnătate pe care o are uleiul pentru roţile maşinii.
Fără ulei, osiile s-ar înfierbânta repede şi ar urma un accident; tot aşa, dacă
roţile noastre nu ar fi unse cu uleiul bucuriei, sufletele noastre s-ar înfunda
cu plictiseală. Omul care se bucură în slujba Domnului dovedeşte că
ascultarea sa este adevărată. El poate cânta:
Ajută-mă să păşesc pe calea poruncilor Tale
Căci drumul acesta este bucuria mea.
Cititorule, îngăduie-mi să te întreb: Îl slujeşti pe Domnul cu bucurie?
Haideţi să arătăm lumii întregi, care crede că religia noastră este sclavie, că
pentru noi ea înseamnă bucurie şi desfătare! Lăsaţi ca bucuria noastră să
proclame că slujim unui Stăpân bun.
Charles Spurgeon

Sărbătoarea mulţumirii
“Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile
căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos
Isus, cu privire la voi.” - 1 Tes. 5:18
“Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug, îl umpli
de bogăţii şi de râuri dumnezeieşti, pline cu apă.
Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să
rodească: îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl
înmoi cu ploaia şi-i binecuvântezi răsadul.
Încununezi anul cu bunătăţile Tale şi paşii Tăi
varsă belşugul. Câmpiile pustiei sunt adăpate şi
dealurile sunt încinse cu veselie. Păşunile se
acoperă de oi şi văile se îmbracă cu grâu: toate
strigă de bucurie şi cântă.”
Ps. 65:9-13
“Apoi mi-a zis: „Scrie: „Ferice de cei chemaţi la
ospăţul nunţii Mielului!‟” Apoi mi-a zis: „Acestea
sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!” -Apoc. 19:9
Roadele de slavă
O, Duh Preasfânt al Nemuririi, Izvor al vieţii viitoare,
Inundă-ne fiinţa-ntreagă cu Dragostea-Ţi nepieritoare!
Aducător de Bucurie, pune pe noi a Ta pecete,
Să tot urcăm din slavă-n slavă, către Sion în cete, cete!
Şi Pacea Ta care întrece înţelepciunea cea mai bună,
S-aducă liniştea deplină, pe marea vieţii în furtună!
Iar Îndelunga Ta Răbdare – parfum împrăştiat pe vatră –
Să ungă mieii care umblă prin văi pe unde lupii latră!
Da, Bunătatea să ne fie o haină scumpă, haină dalbă,
Ca vălul moale de mireasă, ca cea mai delicată salbă!
Să nu răspundem la sudalmă, la ură şi ameninţare,
Decât cu dragoste şi gata pentru o dulce-mbraţişare!
O, dă-ne, Duhule de Viaţă, îndem la Facerea de Bine,
Ca hainele ţesute-n Iope, de Dorca, pentru orişicine,
Ca milosteniile duse din Cezareea lângă mare,
De la cucernicul Corneliu, până la Tronul de-ndurare!
Credincioşia lângă Domnul: cu orice preţ, în orice luptă...
Blândeţea sub povoara crucii: în trupul frânt, cu haina ruptă...
Şi Înfrânarea poftei rele, în cortu-acesta de ispite...
Să fie roadele de slavă ale Bisericii iubite!
Autor: Valentin Popovici Din Albumul Ploaie târzie
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
1600 - 1800
1500 - 1700
1800 - 2000

Cuvant de invatatura
1. Educaţia copiilor noştri
În primele zile de școală toți suntem atenți, agitați și implicați. După o
săptămână sau două, pentru mulți părinți, totul intră în normalitate. Numai că
pentru unii, normalitate înseamnă ca procesul de învățământ să ajungă pe un loc
secundar.Dragilor, educația copiilor noștri este foarte importantă.
Să îi ajutăm să își folosească bine toate darurile cu care i-a înzestrat
Dumnezeu. Să îi ajutăm pe copiii noștri să fie printre primii în tot ce este bun, nobil
și demn. În același timp, să nu neglijăm dezvoltarea și educația lor spirituală. Dacă
pentru unii dintre demnitarii noștri, educația religioasă a copiilor înseamnă un
motiv să fim etichetațim drept ”sectanţi ciudaţi”, pentru noi, educarea biblică a
copiilor este un mandat divin.
Să facem deci tot ce putem ca toți copiii noștri să Îl cunoască, Îl iubească și Îl
slujească pe Domnul Isus Cristos. Dacă alți copii în lume, învață pe de rost cărți
religioase care nu îi vor ajuta prea mult, noi să îi ajutăm pe copii să cunoască
Sfânta Scriptură care îi va ajuta să fie binecuvântați și aici și în veșnicie.
În concluzie, să ne împlinim datoria părintească și să continuăm să cerem
înțelepciune divină și pentru copii și pentru profesori.
Pastor Viorel Iuga
2. Ce să faci cu cei “chemaţi” doar să critice
În fiecare biserică există un soi de părerologi (părerologia este “știința”
datului cu părerea) care “se pricep” de minune la toate, dar nu fac nimic, doar își
dau cu părerea și critică de zor ceea ce fac alții. Ținta lor preferată sunt pastorii,
mai ales cei care iși iau în serios chemarea de a predica Cuvântul lui Dumnezeu, de
a conduce și de a supraveghea poporul lui Dumnezeu. Urmează la rând cei care
lucrează cu tinerii. În loc sa fie sprijiniți și ajutați să facă cu bucurie lucrarea, sunt
folosiți pe post de poligon de tragere, pentru că nu corespund standardelor
acestor ipocriți religioși. Multe din gloanțele părerologilor sunt trase spre ei.
Nu scapă nici învățătorii de la școala duminicală de critica “constructivă” a celor
“chemați” să puncteze orice stângăcie apărută pe sistem. Nici cei care slujesc în
domeniul muzical nu sunt scutiți de aprecierile acide emise de acești “atotștiutori”,
care se simt “chemați” să-și dea cu părerea pe orice partitură… Ultimii pe listă, “cu
voia dumneavoastră” sunt cei din comitet, care în viziunea celor care “pe toate le
știu” sunt doar niște “yesmeni” care oricum nu fac nimic…Ce poți face cu astfel de
oameni, frați cu Alexandru căldăraru (2 Timotei 4:14)? Nimic! Doar să-i lași în
pace…”Domnul le va răsplăti după faptele lor!”
Pastor Samy Tuțac
Profetii împlinite :
“Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus
Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate
necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de
Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz! Căci, după cum avem
parte din belşug de suferinţele lui Hristos, tot aşa, prin Hristos avem parte din belşug şi
de mângâiere.”
Galateni 4:4-7

