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B. Oameni importanţi dar nu ai lui Dumnezeu


6. Apr. 2014



13. Apr. 2014




Intrarea Domnului ISUS în Ierusalim – Floriile
13.04 – 19.04 – Săptămâna patimilor
20. Apr. 2014 – ELI – Preotul lepădat de Dumnezeu - 1 Sam. 2:12-36 (1 Sam. 2:29)
Învierea Domnului ISUS - Paştele
27. Apr. 2014 – IOAB – Omul în care calităţile bune au fost biruite de cele rele.
- 2 Sam. 3:22-39; (1 Împ. 2:33)

Anul III, Nr. 40, 06 Aprilie 2014
Apare în prima duminică din lună

◊ Anunţuri:
În 20 şi 21 Aprilie 2014,
• În fiecare Duminică, de la ora 15:00, are loc cursul de
vom sărbătorii Învierea
caticheză cu toţi cei ce vor să-L mărturisească pe Domnul
Domnului nostru ISUS
ISUS în apa botezului. Cei interesaţi sunt rugaţi să ia
HRISTOS. Cu această
legătura cu fr. păstor Ghiţă Marian.
• Drumul Crucii 2014 La invitaţia unor asociații şi biserici
ocazie, dorim mai mult,
din ţară, anul acesta “Drumul Crucii” se va desfăşura în
să trăim prin credinţă, o
Săptămâna Mare printr-un un marş ce comemorează
viaţă sfântă şi neprihădrumul spre Golgota şi crucificarea Mântuitorului nostru,
nită, pentru Gloria şi
Domnul ISUS HRISTOS. În Constanţa acest marş va avea
Slava Mântuitorului
loc luni, 14 aprilie, ora 18:00.
nostru. iubit.
• În perioada 24, 25 şi 27 Aprilie 2014, ora 18.00, vă
aşteptăm la biserica din loc, la un serviciu special de
Rugăciune pentru
Evanghelizare. Invitat pentru predicarea Cuvântului, este
bolnavi:
fr. păstor Cornel Boingeanu. Chemăm biserica la post şi
Familii:
Danciu Ioan şi Florica, rugăciune, ca Domnul să facă Cuvântul roditor în inimile
Dăduică Ioan şi Floarea, Gergeli ascultătorilor şi să aducă rod bogat, pentru Împăraţia Sa
Ioan şi Sofia, Mihăilescu Iordache veşnică.
şi Aneta,
Şulean Ion şi
Magdalena, Şerban Ion şi Tudora,
Todor Adrian şi Ecaterina
Surori: 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, Untaru Elena,
Vidican Viorica. Fraţi: Alexandru
Vasile,
Camen
Constantin,
Cojocaru Vasile, 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.

“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Aprilie;

Alexiu Vasilica
Aparaschive Elena
Băcioiu Ioan
Banu Adrian
Bogdan Gheorghe
Camen Gabriela
Crihan Daiana
Dinu Elena

18
26
24
30
02
06
07
04

Gogoi Tănăsache
Lisenco Victoria
Mândroc Florian
Nicula Mărioara
Popa (Rusu) Lidia
Sbângu Ioan
Stanciu Maria
Todirică Jana

22
27
28
26
25
27
03
04

“Când urmez învăţăturile Tale, mă bucur de parcă aş avea
toate comorile!

Ps. 119:14

CEREMONIILE BISERICII:
-Duminică 930 -1200 şi 1700-1900; -Vineri 1800-2000
Repetiţiile corului;




Adoramus
Betania

-Joi
-Miercuri

1800- 2000
1700-1900

Repetiţiile orchestrei;



Gr.I şi II

-Sâmbătă 1500-1700

Întâlnirile tineretului:



-Sâmbătă 1700-1900

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

Importanța mare a Învierii
Când Cristos Domnul, pe cruce fiind, a rostit cuvintele ”S-a sfârşit!”,
El a sfârşit marea operă a mântuirii. El a coborât din glorie în lumea noastră.
S-a întrupat, a luat un corp în toate ca al nostru, a trăit o viaţă model, o viaţă
fără de păcat, ca viaţa Lui să poată fi o jertfă fără pată, acceptată de Tatăl,
o jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. El a fost Mielul lui Dumnezeu
care a ridicat păcatul lumii. Apostolul Ioan a scris: “El este Jertfa de ispăşire
pentru păcatele noastre, şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale
întregii lumi.” (1 Ioan 2.2) Noi avem mântuirea prin sângele Lui vărsat în
locul nostru, nu prin învierea Sa din morţi!
El a luat locul nostru în osândă. Noi trebuie să murim pentru
păcatele noastre, dar El a murit în locul nostru, S-a făcut înlocuitorul nostru
în moarte, ca noi, nişte împotrivitori faţă de voia lui Dumnezeu, să putem fi cu
El în glorie. Cristos Domnul este aducătorul harului.
Dumnezeu ne acordă harul acesta datorită Lui. Har înseamnă dar
nemeritat. Şi niciunul dintre noi nu am meritat mântuirea, dar tot ce suntem şi
tot ce avem este din harul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a scris: “Lui Îi
datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har, în
care suntem.” (Rom. 5.2)
Dumnezeu, fiind drept, trebuia să ne
pedepsească.
”Plata păcatului este moartea.” (Rom. 6.23) Dar, fiind dragoste, nu nea putut da pierzării. La această dilemă, în atotânţelepciunea Sa, a găsit
soluţia: Să pedepsească vina noastră a tuturor în Fiul Său preaiubit, în
Cristos Domnul. El nu ne putea ierta pe degeaba, căci n-ar fi fost drept.
Astfel, El a rămas un Dumnezeu drept şi un Dumnezeu al dragostei. Eu sunt
uimit de această dragoste! Poate nici în veşnicie nu vom şti ce mare preţ de
suferinţe a răbdat Cristos Domnul pentru vina mea şi vina ta. Noi înţelegem
ceva din suferinţele fizice? Şi acestea au fost grozave.

Dar nu înţelegem agonia spirituală din Ghetsimani şi de pe Golgota
când a strigat: “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai
părăsit?” Aceste dureri au fost înspăimântătoare. Au fost torturi ale iadului.
Chinurile iadului sunt cauzate de despărţirea noastră pe veci de Dumnezeu,
Sursa vieţii. Aşa chinuri vor îndura toţi cei ce nu primesc prin credinţă
mântuirea săvârşită de El pe Golgota. Domnul să vă trezească şi să vă
dea lumină să nu ajungeţi acolo!
Aici i s-a cerut regizorlui Mel Gibson să taie din filmul “Patimile lui
Isus” o parte din scena cu biciuirea, căci era prea înfiorătoare. Unii nu pot
suporta nici să o privească, darămite să o sufere. El a anunţat că noua
versiune va fi mai scurtă cu vreo şapte minute. Dar suferinţele reale ale
Domnului Isus au fost mult mai mari decât au încercat oamenii să le redea în
film. Ei nu au putut reda decât durerile fizice, nu şi pe cele spirituale, nici
agonia sufletului Său. Acelea au fost inimaginabile, înspăimântătoare. O,
ce binecuvântate (pot să) fie muncile sufletului Său, în locul meu!
În faţa acelor scene din film, oamenii nu îşi puteau opri lacrimile, căci
îşi dădeau seama că tot ce a îndurat Domnul Isus Cristos a fost din pricina
păcatelor noastre. Unul care săvârşise o crimă cu vreo 18 ani în urmă, la
vederea filmului, s-a pocăit de păcatele sale şi s-a dus la Tribunal şi s-a
denunţat singur.
În faţa suferinţelor Lui, nu poţi decît să-ţi recunoşti vina, să pui
capul în ţărână, să-I ceri iertare şi să I te închini Lui cu toată fiinţa ta. Eu
am făcut lucrul acesta. Tu ai avut o zi când te-ai pocăit de păcatele tale
şi te-ai despărţit de ele? Da, noi avem iertarea numai datorită
suferinţelor Lui. Nu datorită învierii. Nici un miel dat ca jertfă de ispăşire nu a
înviat. Glorie lui Dumnezeu pentru scumpa jertfă de pe Golgota!
Ce împortanţă are atunci învierea Domnului Isus? Învierea Lui e
gloriosul document că Dumnezeu a bine-primit Jertfa Lui în locul nostru
şi noi am fost socotiţi neprihăniţi, am fost îndreptăţiţi. Apostolul Pavel
face precizarea aceasta în cuvintele: “Cristos Isus, Domnul nostru, a fost
dat din pricina păcatelor noastre şi a înviat din pricină că am fost
socotiţi neprihăniţi.” (Rom. 4.24-25)
O, Dumnezeu al milei, cum vom putea să-Ţi mulţumim pentru o
mântuire aşa de mare, săvârşită în zdrobirea Fiului Tău Preaiubit?
Petru Popovici
CuvÂnt de Învatatura
– „Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a
lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. „El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu
s-a găsit vicleşug.” Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când
era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător. El a purtat
păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.”
1 Petru 2: 21 - 24

A înviat Hristos
A înviat Hristos cu-adevărat
Mormântul gol şi azi o dovedeşte,
Căci nu putea fi nicidecum furat
Sau muribund să scape evadat,
Tăcerea "capilor" mărturiseşte
Mormântu-i gol căci El a înviat!
A înviat Hristos cu-adevărat
Schimbarea ucenicilor o dovedeşte,
Căci n-au rămas ascunşi, nişte fricoşi
Sau la ale lor preocupări întorşi,
Istoria Bisericii mărturiseşte
Martiri-au fost căci El a înviat!
A înviat Hristos cu-adevărat
Dumnezeirea Lui o dovedeşte,
Căci jertfa sa de Cer a fost primită
Şi Scriptura întocmai împlinită,
Duhul cel Sfânt şi azi mărturiseşte
Noi suntem fraţi căci El a înviat!
Nelu Roşu
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 „Sfânta Treime” din Hârşova, doreşte să se implice mai mult în
acest an în lucrarea cu copii de etnie turcă din oraşul Hârşova, În acest sens,
chemăm biserica întreagă să susţină în rugăciune cu prioritate, această activitate.
00
00
3. În fiecare sâmbătă între orele 15 -17 are loc “repetiţia cu grupa de
începători pentru Orchestră” sub îndrumarea sorei Lidia (Rusu) Popa. Rugăm
frumos pe toti părinţii copiilor care au înclinaţie şi doresc să cânte laudă Domnului în
orchestră, să aducă copiii la toate repetiţiile.
4. Repetiţia pentru „Fanfară”, are loc la Biserica Penticostală, str. Amurgului
00
00
nr. 43, după următorul program; -Marţi şi Vineri de la ora 18 şi Sâmbătă de la 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:
Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El, întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi nu mai moare: moartea nu
mai are nici o stăpânire asupra Lui.
Rom. 6.8-9

