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Editat de Biserica Creştină Baptistă
Treime”
Constanța
– CALEB“Sfânta
– Un om
perseverant
în credinţă când alţii cad în necredinţă
–Num.
13:1-33,
Iosua 14:6-15
Apare lunar, în prima
Duminică
din(Iosua 14:14)
– RUT şi BOAZ – O Familie care străluceşte într-o generaţie întunecată
lună
–Rut 4:1-22, (Rut
2:11-12)

D. Oameni care se disting de alţi oameni


05. Oct. 2014



12. Oct. 2014



19. Oct. 2014 – IONATAN – Moştenitor al tronului care acceptă să-l piardă în favoarea unsului
Domnului
– 1 Sam. 20:1-42, (1 Sam. 20:42)
26. Oct. 2014 – AMNON – Un om care, deşi privilegiat, pierde totul pentru că s-a lasat târât de
poftele trupeşti
– 2 Sam. 13:1-39, (Rom. 6:23)



Spunem
“Bun venit”
familiei fratelui Purice
Daniel
în
mijlocul
frăţietăţii din biserica
noastră. Ne rugăm
ca
Domnul DMNEZEU să le
dea sănătate, putere şi
izbândă în lucrarea la care
au fost chemaţi.
Rugăciune pentru bolnavi:
Familii:
Danciu Ioan şi Florica,
Dăduică Ioan şi Floarea, Fătu
Nicolae şi Stana, Gergeli Ioan şi
Sofia,
Mihăilescu Iordache şi
Aneta, Şerban Ion şi Tudora,
Todor Adrian şi Ecaterina.
Surori: Armeanu Elisabeta, Baban
Antonina, Bratu Aurelia, Butuc
Elisabeta (Vetuţa), Ciutac Petria,
Chiru Petrina, Crihan Melentina,
Dragomir Emilia, Focşeneanu
Valerica, Furculeşteanu Floarea,
Jean Ileana, Lisenco Evelina,
Lisenco Victoria, Mihăiluţă Stela,
Moldoveanu
Sanda, Salamon
Mina,
Sion
Ileana,
Şulean
Magdalena,
Untaru Elena,
Vidican Viorica. Fraţi: Alexandru
Vasile,
Camen
Constantin,
Cojocaru Vasile, Pascale Ioan,
Sbângu 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.
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◊ Anunţuri:

Apare în prima duminică din lună

• În
data de 12 Oct. 2014 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 Cuvantul Sfânt,
fr. Alex Stroie, păstor din Oradea.
• În fiecare Duminică, de la ora 16:00, are loc cursul
de caticheză cu toţi cei ce vor să-L mărturisească
pe Domnul ISUS în apa botezului. Cei interesaţi
sunt rugaţi să ia legătura cu fr. păstor Ghiţă Marian.
• Pentru gloria şi slava lui DUMNEZEU, în fiecare
lună, la serviciul de dimineaţă din ultima duminică,
vor sluji corurile reunite: “Adoramus” şi “Betania”.
• În data de 28 Oct. 2014, va avea loc ordinarea fr.
Todor Adrian, prin punerea mâinilor şi rugăciune, la
Biserica Baptistă din Hârşova, ca slujitor şi misionar
în biserica locală. DOMNUL să-l binecuvânteze, pe
el si întreaga lui familie în această lucrare.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Octombrie;
Aparaschive Daniela
Bălan Lorelai
Cartacai Daniel
Cartacai Silvica
Floroiu Ion
Gherman Neculai
Grigore Costel
Jurcă Daniela
Leţea Iulia
Negru Lucia
Nicola Cornel

20
09
11
18
10
03
16
12
13
05
06

Nicolae Ana
Omuţ Elena
Rusu Ion
Sintea Ion
Socol Neagu
Tudor Costin
Ursache Angela
Vlăsceanu Florin
Voicu Octavian

15
31
03
01
22
20
15
04
20

“Suspin după mântuirea Ta, Doamne, şi Legea
Ta este desfătarea mea. Să-mi trăiască sufletul şi
să Te laude, şi judecăţile Tale să mă sprijine!”
Ps. 119:174- 175

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

De ce ţin creştinii Sărbătoarea Roadelor ?
Sărbătoarea Roadelor a fost instituită de Dumnezeu
pentru poporul Lui.
Iată ce spune Dumnezeu în Sfintele Scripturi:
Să ţii sărbătoarea secerişului, a celor dintâi roade din
munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp; şi să ţii
sărbătoarea strângerii roadelor, la sfârşitul anului,
când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. (Exod
23:16)
Dumnezeu nu a fixat o dată specifică pentru celebrarea
sărbătorii strângerii roadelor. Dacă pentru alte sărbători
sau mai drept spus pentru majoritatea sărbătorilor din
Biblie, Dumnezeu a fixat un timp exact când trebuiau să fie sărbătorite, atunci sărbătoarea
strângerii roadelor trebuia să fie celebrată atunci când erau strânse toate roadele.
Dumnezeu insistă să celebrăm această sărbătoare, El spune:
Să ţii sărbătoarea săptămânilor, a celor dintâi roade din secerişul grâului şi
sărbătoarea strângerii roadelor la sfârşitul anului. (Exod 34:22) De ce oare a institutuit
Dumnezeu această sărbătoare şi cere poporului să o celebreze? Pentru că festivitatea aceasta
ne face: -Să realizăm că toate roadele le avem de la Dumnezeu şi sunt o exprimare a bunătăţii,
dragostei şi grijii care ne poartă El.
-Să administrăm corect roadele, fiind conştienţi că le-am primit de la El.
-Să dăm şi noi altora din ele, aşa cum Domnul ni le-a dat nouă.
-Să păstrăm o atitudine de recunoştinţă faţă de Dumnezeu în toate zilele vieţii
noastre.
-Să nu ni se îngâmfe inima, crezând că avem aceste roade doar datorită eforturilor
noastre proprii.
Dumnezeu să ne ajute să sărbătorim frumos sărbătoarea strângerii roadelor şi să
aducem rod bogat pentru Împărăţia Lui.
BCBC Tmisoara

Şcoala Suferinţei
Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame … ca să te înveţe … (Deut.8:3)
Ce şcoală drastică este şcoala viţii! Trecem prin disciplina unui instructaj sever al
foamei ca să învăţăm cât de preţioasă e pâinea. Învăţăm valoarea lucrurilor atunci când nu le
mai avem, şi atunci plângem toată ziua după ele. Ce bine ne cunoaşte Dumnezeu psihologia, şi
ne trece prin şcoală tocmai ca să ne îndrepte şi să ne formeze caracterul. Dar şi mai important
apare aspectul nou al lecţiilor, acela că odată cu deprivarea lucrurilor materiale, ajungem să
învăţăm ceva din viaţa spirituală.
“ Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame şi te-a hrănit cu mană, pe care nici
tu n-o cunoşteai şi nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai
cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul.” Aici în şcoala foamei
Israel a învăţat nu numai valoarea pâinii de pe masă, ci mult mai mult , Cuvântul lui
Dumnezeu ca fiind cea mai bună pâine. Aici e un salt calitativ al cunoştinţelor din lecţia
foamei şi acesta este enorm, vital.
“În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de
domnie foarte înalt…” (Isaia 6:1) Pentru proorocul Isaia, şcoala doliului i-a deschis poarta
speranţelor, în anul morţii a văzut pe Domnul vieţii. Proorocul Ezechiel ajunge rob în exilul
dureros la canalul râului Chebar în Babilon, dar acolo i s-au deschis cerurile şi a avut vedenii
dumnezeieşti. Nu pe coridoarele palatului din Ierusalim, ci în gunoiul de la Chebar!
Trecem prin Valea Plângerii ca să ne ridicăm ochii înspre Muntele Fericirilor.
Falimentele sunt trepte care ne ridică din Valea Dezmăgirilor spre culmile alipirii de
Dumnezeu. Zilele fără nor şi fără ploaie produc o Sahară uscată şi un Calahari fără viaţă.
Succesele singure ne-ar mai tăbăci simţurile, ne-am mai scoate mâinile din pungile crăpate ca
să ne fie milă de săraci. Rănile cu dureri şi usturime ne învaţă poteca spre coliba de unde se
aud gemetele celor din necaz. Furtunile umflă pânzele corăbiilor şi le poartă spre portul dorit.
Falimentul are în el un medicament tonic misterios, care ne face sufletul mai bun,
mai cald, mai aproape de inima lui Dumnezeu. Am vrea să stăm în Ierusalimul Rusaliilor, la
agape grandioase ale bisericilor de mii de membri, în comoditatea pridvoarelor din Templu,
lângă apele Siloamului, în extazul de răpire al învăţăturilor date de apostoli, dar deodată vine
prigoana, şcoala foamei, împrăştierea. Dar fără prigoană n-ar fi ajuns Evanghelia la Samaria,
şi nici la Tomis, şi nici la Firiteaz…
Reverend Valentin Popovici
CuvÂnt de Învatatura

“Cine a deschis un loc de scurgere ploii şi a însemnat drumul fulgerului şi al tunetului,
pentru ca să cadă ploaia pe un pământ fără locuitori, pe un pustiu unde nu sunt oameni; pentru
ca să adape locurile pustii şi uscate, şi ca să facă să încolţească şi să răsară iarba? Are ploaia
tată? Cine dă naştere picăturilor de rouă? Din al cui sân iese gheaţa şi cine naşte promoroaca
cerului, ca apele să se îngroaşe ca o piatră, şi faţa adâncului să se întărească?... Tu care mustri
pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? ”
Iov 38:25-27 şi 40 :2
CEREMONIILE BISERICII:
-Duminica
930 -1200 şi 1800-2000;
Repetiţiile corului;
-Adoramus
-Betania
Repetiţiile orchestrei; -Orchestra activă
Grupa de formare: Sâmbătă: -Chitară 1400-1500
Întâlnirile tineretului:

- Vineri
- Joi
- Miercuri
- Sâmbătă
-Mandolină
- Sâmbătă

1800 - 2000
1800 - 2000
1700 - 1900
1500 - 1700
1500 - 1600
1730 - 1900

De ziua mulţumirii
De ziua mulţumirii, Îl preamărim pe Domnul
Căci încă-un an Stăpânul a rămas credincios,
Păstrându-ne viaţa şi-mbelşugând Pământul
Noi robii Lui din holde, Îi mulţumim frumos.
Ziua recunoştinţei, ne fie sărbătoarea
Cea mai îmbelşugată de-alese mulţumiri,
În toamnele vieţii să-i oferim iubirea
Noi rodul învierii şi-al sfintei răstigniri.
Priviţi câtă culoare, forme, diversitate
A slobozit noroiul atins de Dumnezeu,
Gustaţi fructe, legume, din a Lui bunătate
Ca-n duhul închinării să rămânem mereu.
De ziua mulţumirii, măriţi toţi al Său nume
Biserici şi familii. Oameni răscumpăraţi
Să ştie şi vrajmaşii, să ştie-ntreaga lume
Cum Domnul dăruieşte, cum voi vă închinaţi!
Păstor Nelu Roşu

OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE ÎN BISERICĂ
1. În fiecare sâmbătă între orele 1500 -1700 se vor relua repetiţiile Orchestrei, sub îndrumarea
fr. Cornel Nicola. În acelaşi timp are loc şi formarea a două grupe de începători, la chitară şi mandolină,
sub îndrumarea sorei Lidia Popa. Rugăm frumos pe toţi părinţii copiilor care au înclinaţie şi doresc să
cânte în orchestră, să privească această lucrare cu toată seriozitatea şi să aducă copiii la repetiţie.
2. Fr. Dorian Negoi (Liderul de Tineret) doreşte să continue proiectul de vară, început
împreună cu tineretul bisericii, pentru evanghelizare prin cântări de laudă, şi distribuirea de broşuri şi
literatură creştină pe faleză. Pentru susţinerea acestei lucrării chemăm întreagă biserică la post si
rugăciune, pentru ca DOMNUL sa fie lăudat şi prin această misiune.
3. DOMNUL sa fie lăudat pentrucă locuinţa fr. misionar Purice Daniel a fost terminată! Pe
această cale multumim tuturor celor care au contribuit la ceastă lucrare. Deasemeni, pentru ducerea la
bun sfârşit a lucrării la clădirea Bisericii, mai este nevoie de dărnicia ficărui membru care încă nu au
contribuit după promisiunea facută de biserica noastră. Toţi cei care vor să participe în continuare la
serviciile de închinare din Dorobanţu, trebuie să ia legătura cu fr. misionar Daniel Purice!
“Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau
de silă, căci „pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu.” (2 Cor. 9:7)
4. Biserica „Sfânta Treime” din Hârşova, a demarat un proiect de misiune în Cartierul “Blocuri
Sociale” din oraşul Hârşova, cu un grup de 20 copii. În acelaşi timp biserica este implicată şi în misiunea
de evanghelizare în localitatea Gârliciu, unde se doreşte prin Harul Domnului, închirierea unei case
pentru desfăşurarea acestei activităţi. În acest sens, chemăm întreagă biserică să susţină în rugăciune,
aceaste lucrarări de misiune, dar şi pentru familia fratelui misionar ADRIAN TODOR.

Cuvânt pentru zidire:
“Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi,
ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă
semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura
Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.”
Isaia 55:11

