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Treime”
Constanța
 04. Oct. 2015 – Influenţa
oamenilor
păcătoşi
– 2 Tim. 3:1-17
 11. Oct. 2015 – NecazulApare
cel mare
lunar,
– Matei
în prima
24:15-29;
Duminică
Lc. 21:25-26
din
 18. Oct. 2015 – Înşelăciunea păcatului (lipsa sfinţirii vieţii) –lună
2 Tes. 4:1-12


25. Oct. 2015 – Pierderea unui cuget curat – 1 Tim. 1:18-20; Fap. Ap. 8:9-24

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), Ciutac Petria, Chiru
Petrina, Crihan Melentina,
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,
Pascale Ioan, Simion Ion,
Vlăgea Corneliu.
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. 53, 04 Octombrie 2015

• Duminică seara, 04 Oct. 2015, vom avea în mijlocul
nostru la slujire şi închinare pe fr Emanuel Dejeu, păstor
al Bisericii Baptiste Deo Gloria din Bucureşti.
• Duminică, 11 Oct. 2015, ora 09:30, vom celebra
“Sărbătoarea roadelor”. După serviciul de dimineaţă ne
vom întâlnii cu toţi jos, la demisolul bisericii pentru a ne
bucura la o agapă, în duh de mulţumire, pentru grija ce
ne-o poartă DOMNUL, zi de zi. La acest serviciu va sluji
din Cuvântul Sfânt, fratele păstor Octavian Baban.
DOMNUL să primească mulţumirea şi lauda prin această
lucrare pentru Slava şi Gloria Numelui Său.
• Duminică 25 Oct. 2015 - va fi în mijlocul nostru la
închinare şi slujire fr. păstor, Gabe Gillian, si Hud
Staffield din Statele Unite. Slavit să fie Numele Lui în de
toţi locuitorii pământului veci de veci!
• Duminică, 25 Oct. 2015, la programul de seară,
Orchestra va sluji în biserica din loc, spre lauda
Mântuitorului nostru, Domnul ISUS Hristos.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Octombrie;

Aparaschive A Daniela
Bălan Lorelai
Cartacai Daniel
Cartacai Silvica
Floroiu Ion
Gherman Neculai
Grigore Costel
Jurcă Daniela
Leţea Iulia
Negru Lucia
Nicola Cornel

20 Nicolae Ana
09 Omuţ Elena
11 Rusu Ion
18 RUSU OTNIEL
10 Socol Neagu
03 Tudor Costin
16 Ursache Angela
12 Vasilioglu Lidia
13 Vlăsceanu Florin
05 Voicu Octavian
06

15
31
03
10
22
20
15
21
04
20

“Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu le dai hrana la
vreme. Îţi deschizi mâna şi saturi după dorinţă tot ce are
viaţă. Domnul este drept în toate căile Lui şi milostiv în toate
faptele Lui. Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei
ce-L cheamă cu toată inima. El împlineşte dorinţele celor ce
se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă. “
Ps.145: 15- 19

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

Eşti sigur că nu va fi o judecată?
Biblia afirmă că va fi o judecată. Ea e rânduită de Dumnezeu. „Oamenilor le este rânduit
să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata (Evrei 9:27).
Trecutul mărturiseşte că în mai multe rânduri, Dumnezeu a judecat şi pedepsit aspru
păcatul. Şi totuşi tu crezi că nu va fi o judecată? Eşti tu sigur de aceasta?
Oricât ai fi de sigur că nu există o judecată divină, eu îţi spun că va fi, fiindcă dreptatea
divină o Impune. Dumnezeu e drept şi EL va răsplăti pe fiecare după fapta sa. EL spunea lui
Israel: „Nu pot să te las nepedepsit” Ier. 30:11. Dacă n-a cruţat EL pe Israel, poporul Său, dacă
n-a cruţat EL îngerii care au păcătuit, dacă n-a cruţat lumea veche, dacă n-a cruţat pe locuitorii
Sodomei şi Gomorei, oare crezi că te va cruţa pe tine, care nu vrei să crezi, nu vrei să-L
asculţi? Dacă n-a cruţat EL pe Fiul Său Preaiubit, când avea păcatele noastre asupra Lui, cum
crezi că te va cruţa pe tine, care nu vrei să primeşti iertarea Lui, râzi de cele sfinte şi trăieşti în
toate păcatele? Ţie îţi strigă Evanghelia: „Şi crezi tu … că vei scăpa de judecata lui
Dumnezeu?” Rom. 2:3. „îţi va suferi inima şi îţi vor fi mâinile destul de tari în zilele când voi
lucra împotriva Ta?” Ezec. 22,14. Belşaţar a fost împărat al Babilonului şi s-a crezut tare. Într-o
noapte de ospăţ şi orgii, în dispreţ faţă de Dumnezeu, a poruncit să i’ se aducă chiar vasele
sfinte luate de la Templul din Ierusalim, ca să bea vin din ele. În clipa aceea, s-au arătat
degetele unei mâini, care au scris nişte cuvinte pe tencuiala zidului palatului. Atunci împăratul
a îngălbenit, l-a cuprins groaza şi genunchi au început să i se izbească unul de altul. Şi n-au
fost decât degetele unei mâini, dar ce vei face tu când îl vei vedea pe Cristos Domnul venind în
slava Sa, mai strălucitor decât soarele? Ce vei face atunci?
Vei repeta îngrozit: Şi totuşi există! Şi totuşi este o judecată! Înspăimântat vei fugi în munţi
şi împreună cu alţii vei zice „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul
de domnie şi de mânia Mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în
picioare?” „Da, ziua cea mare groaznică va fi, si atunci toate popoarele vor sta în fata Lui la
judecată. Părinţi de copii s-or despărţi, soţi de soţii s-or despărţi, pe vecii vecilor.
Eu am căutat să-ţi mărturisesc acest adevăr că va fi o zi a judecăţii. O, aş vrea să fiu curat
de sângele tău! De la mii de kilometri ţi-am strigat şi aş vrea să te trezeşti. Suntem în ultimele
ceasuri ale zilelor din urmă. Îţi vreau salvarea. Dă-ţi seama de starea ta înainte de a fi prea
târziu.Pe marginea apelor care formează râul Niagara, înainte de a-şi lua iureşul năvalnic spre
cascadă, există o inscripţie cu cuvintele: „Dincolo nu-i scăpare”. Nici cel mai iscusit înotător nu
se încumetă să treacă de acest punct, căci aceasta ar înseamnă pierzarea. Tu eşti în acest
punct. De aceea îţi strig şi vreau să-ţi arunc colacul de salvare: credinţa în Cristos. Apucă-L,
agăţate de El. Cristos e singurul Mântuitor. Azi, acum, e încă Mântuitor, mâine va fi Judecător.
Aruncă-te chiar acum la picioarele Lui şi primeşte jertfa Lui ca făcută în locul tău. EL a
purtat şi osânda ta. A fost judecat El ca să nu mai fi judecat tu. A suferit EL pedeapsa pentru

păcat, ca să nu mai suferi tu. Ah, crede în El, crede în El acum, predându-i Lui viaţa ta
murdară ca să fie spălată în sângele Lui şi apoi slujeşte-L cu toată scumpătatea.
Din cartea “Eşti tu sigur” de fr. Petru Popovici
Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia
lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. - 1 Tes. 5:18
Modul de trăire într-o stare permanentă de mulţumire prin rugăciune
înaintea Tatălui nostru Ceresc faţă de ceia ce primim, ne este arătat de
Însuşi Domnul ISUS

EL a mulţumit înainte să rupă pâinile ca să le împartă miilor
de oameni care aşteptau hrană de la El (Matei 14:19; Matei 15:36).

EL a mulţumit când a stat la mormântului lui Lazăr, printr-o
rugăciune de mulţumire că a fost ascultat de Tatăl (Ioan 11:41).

EL a mulţumit cănd a luat pâinea şi paharul la Cina din
urmă cu ucenicii. (Matei 26:26; Marcu 14:22).

EL a mulţumit când a văzut că Evanghelia împărăţiei
Era primită de oamenii săraci, simpli şi smeriţi (Luca 10:21).

Grăuntele nemuririi
Orice cuvânt din ceruri e un grăunte de Lumină.
Căzut în inimă, el poartă şi roada Harului, divină.
Şi vei vedea în întuneric, cum înfloresc, străluminate,
Grădini cu arbori plini de roade de haruri binecuvântate.
…
Pot bate vânturi, ploi, şuvoaie, cutremure nimicitoare,
După furtună, va surâde grădina, mai strălucitoare.
Mai plină este de vigoare, mai proaspătă ca niciodată,
Când Dumnezeu din Cer trimite o slovă binecuvântată.
Cât de firesc prind să răsară: Iubirea, Pacea, Bucuria,
Răbdarea, Bunătatea, Fapta cea bună şi Credincioşia,
Blândeţea, Cumpătarea - roade ce ţi se cer în veşnicie!
O punte de la om la Domnul, izvor etern de Apă Vie.
Trimite pe pământ Isuse, Cuvântul Tău de Duh şi Viaţă!
Atinge noaptea necredinţei şi-o înfloreşte-n dimineaţă,
Ca să răsară pentru Tine nu flori şi frunze, ci, deplin,
Copacul cel de roade sfinte al harului ceresc! Amin
Din volumul “Eterna primăvară” de Tatiana Topciu

Activităţii si misiuni ale Bisericii locale
• Orchestra se va deplasa în misiune după următorul program:
-Duminică dimineaţa, 04 Oct. 2015, la Biserica Baptistă din localitatea Siminoc,
-Duminică dimineaţa, 18 Oct. 2015, la Biserica Baptistă din Dorobanţu,
• În fiecare sâmbătă, între orele 15:00-17:00, în Biserica din loc, va avea loc repetiţia de
orchestră. Toţi orchestranţii sunt aşteptaţi pentru repetitie si învăţarea unor noi partituri.
• În fiecere sâmbătă, de la ora 18:00, în Biserica din loc, se va desfăşura întâlnirea de tineret
pentru: închinare, mulţumire, laudă, învăţătură şi slujire.
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. Colegii care îmi produc bucurie
Dacă v-am dat libertatea, dacă v-am rugat să îmi spuneţi cum doriţi să fie preşedintele care vă reprezintă,
permiteţi-mi să vă spun cum aş vrea să fie păstorii și slujitorii duhovnicești care îmi produc bucurie. Indiferent de
vârsta lor, de locul în care slujesc, de darurile primite, îmi doresc din inimă să reprezint păstori cu inima dedicată în
întregime lui Cristos şi interesaţi în mod permanent de binele turmei. Îmi doresc să reprezint păstori sinceri, maturi,
educaţi, harnici, serioşi, echilibraţi, îndrăzneţi şi smeriţi.
Aş vrea ca păstorii și slujitorii duhovnicești pe care îi reprezint să fie plini de Duhul Sfânt, buni cunoscători ai
Scripturilor, buni predicatori şi plini de iubire. Mă rog să pot reprezenta oameni înţelepţi, sfinţi, ospitalieri,
mulţumiţi, sacrificatori etc. Mă rog ca eu şi frații mei pe care îi reprezint să semnăm tot mai mult cu Timotei, Tit,
Pavel, Petru, Ioan şi sigur, cu Domnul Isus Cristos. Mă rog ca toţi să împlinim cerinţele Domnului pentru cei cărora lea fost încredinţată slujba aceasta.
Vă gândiţi deja că sunt pretenţios? Nicidecum! Lucrurile amintite nu le-am inventat. Ştiţi prea bine că ele sunt
cerinţele biblice, cerinţele Marelui nostru Păstor. Să ne încredem în El, să Îi cunoaştem gândurile, dorinţele şi să
facem tot ce depinde de noi ca să Îi producem bucurie. Să ne ajutăm reciproc pentru ca să Îl reprezentăm cu cinste
pe Cel care vrea să ne prezinte curaţi şi sfinţi înaintea Tatălui ceresc.
Dacă poți să mă ajuți sau dacă pot să te ajut cu ceva pentru a deveni un slujitor mai plăcut Păstorului, nu ezita să
mă contactezi. (viugaoriunde@yahoo.com)
Pastor Viorel Iuga Președintele Uniunii Baptiste din Romania
2. Paradoxul peisajului religios contemporan

Omul este ,,o ființă religiosă “ a spus un om al secolului trecut. ,,Asistăm însă la un paradox: în
timp ce mai toate celelalte religii devin mai conservatoare, mai radicalizate, creștinimsul parcă se află
într-o vacanță a superficialității și a distracțiilor.“
Europa modernă tremură înaintea islamului. D-na Merkel a avut chiar o frază memorabilă: ,,În
secolele trecute, misionari creștini germani au plecat în țări musulmane și păgâne convinși că
Dumnezeul lor îi va păzi și-i va ajuta să convingă oameni din alte popoare să primească salvarea
Dumnezeului creștin. Astăzi, creștinismul german este așa de slab că tremură când este vizitat la el
acasă de câțiva musulmani …“ Vorba aceea, ne sare peștele în barcă și noi nu știm cum să-l prindem.
Este un interesant punct de vedere: Țări islamice închise pentru misionari creștini, își trimit
cetățenii la creștini acasă!!! Ce vor face aceștia?
Daniel Branzei 20 Sept. 2015 Barzilai-en-dan
3. Biblii pentru Corea de Nord

Conform datelor transmise de Open Doors Corea de Nord este ţara nr. 1 în lume în persecutarea
creştinilor, şi chiar în aceste condiţii foarte periculoase printre cei cca. 25 mil. locuitori, trăiesc aprox.
300 000 creştini. În această ţară a fi creştin este o ilegalitate, a avea o Biblie este o crimă, şi orice
persoană care deţine o Biblie este trimisă la închisoare împreună cu trei generaţii din familia sa!!!
Creştinii din Corea de Sud au trimis Biblii peste frontieră pe calea aerului transportate de baloane
speciale umplute cu hydrogen. Cu ajutorul unui program special de software aceste baloane sunt
dirijate printr-un system GPS ca să aterizeze acolo unde este nevoie. În ciuda riscului de a fi executaţi,
oameni din Corea de Nord colectează Biblile cu mare speranţă, ştiind că acestea reprezintă cel mai
valoros lucru din viaţa aceasta.
Păstorul Foley din Corea de Sud, reprezentantul Vocii Martirilor
CuvÂnt de Învatatura

– ,,Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o
pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său, care-i slujeşte. Şi veţi
vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui
Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte“
(Mal. 3:17-18).
”Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.
Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” Galateni 5:22 -25

