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C. Oameni care au stat în umbră






06. Iul. 2014 –Sara –Femeia care, prin credinţă, a fost binecuvâ
ântată alături de soţul ei
- Gen. 17:15
5-22 (I Pet.3:5-6)
13. Iul. 2014 – Maria (sora lui Moise) – Părtaşă la mărturie alături
turi de fratele ei
-Exod. 2:1-10
0; 15:1-21 (Exod.15:21)
20. Iul. 2014 – Rahav – Femeia care a profitat din plin de harul lui Dumnezeu
- Iosua 2:1-24 (Iosua 6:22-23)
27. Iul. 2014 – Dalila – Femeia din spatele nenorocirii lui Samson.
Samson
- Jud. 16:1-31
31 (Jud. 16:18-19)

“Bun venit” tuturor
musafirilor
care
doresc să-L laude pe
DOMNUL, Salvatorul
şi Mântuitorul nostru
în Casa Dumnezeului
celui viu, din locul
acesta.
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.

Str. Luminişului, nr. 6, Constanţa, România 900589
Telf/fax:
/fax: 0241
0241-633-845 E-mail: office@sfantatreimect.ro
Website: www.sfantatreimect.ro

◊ Anunţuri:
• În fiecare Duminică, de la ora 16:00,
1
are loc cursul de
caticheză cu toţii cei ce vor să
să-L mărturisească pe Domnul
ISUS în apa botezului. Cei interesaţi
interesa sunt rugaţi să ia
legătura cu fr. păstor Ghiţă
ţă Marian.
Marian
• În data de 27 iulie 2014 vom fi vizitaţi
vizita de Orchestra
bisericii Baptiste “Maranata” din Colentina, Bucureşti,
Bucure
împreună cu fr. Păstor
stor Nelu Ţone.
•La Biserica Baptistă din Galeşu,
Gale
în perioada 0613.07.2014, va veni o chipă
ă de medici dentişti,
denti
pentru un
serviciu de Evanghelizare, şi
ş slujire a sufletelor ce au
nevoie spirituală şii medicală. Domnul să
s aducă vindecare
peste cei prezenţi.
•La Biserica Baptistă din Galeşu,
Gale
în perioada 1418.07.2014,
.07.2014, va veni o chipa de misiune din Bihor pentru
un serviciu de vizite la domiciliu, slujire şi Evanghelizare,
în Oraşul Nou. Domnul să
s
aducă mângâiere şi
îmbărbătare
tare peste cei vizitaţi.
• La Biserica Baptistă din Galeşu,
Gale
pe data de 27.07.2014,
va avea
a loc un botez nou testamental cu un număr
num de 7
candidaţi. Harul şii binecuvânt
binecuvântările DOMNUL să-I
însoţească în viaţa
a de credinţă prin această mărturie.
•

“LA MULŢI ANI”” pentru sărbătoriţii
sărb
din luna Iulie;
Andrei Domnica
12 Miron Cristea
Ardeleanu Elena
13 Olariu Maria
Baicu Steluţa
02
2 Păcuraru Emilia
Dragomir Ghiţă
23 Paraschiv Ana
Dumitrăşcuţă Răzvan 02 Petrariu Dănuţ
Gogoi Dorina
24
4 Salamon Mina
Grigore Oana Daliana 22 Stoian Larisa
Ilea Lucia
01 Şerban Tudora
Manghiuc Costică
05 Ursache Otilia
Marcu Elena
28 Vlăgea
Vl
Graţiela
Maxim Ioan
02
2 Vlăsceanu Aurelia
Mihăilescu Iordache
15 Voicu I Alexandru
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ţii, pot să
s se clatine dealurile,
“Pot să se mute munţii,
dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina,
cl
zice Domnul,
care are milă de tine. “
Isaia 54:10

06 Iulie 2014

Anul III, Nr. 43,

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.
1 Ioan 4:7

În locul spinului
”În locul spinului se va în
înălţa chiparosul, în locul mărăcinilor va creşte
şte
mirtul. Şi lucrul acesta va fi o slav
slavă pentru Domnul, un semn veşnic,
nepieritor.”
Isaia 55:13
…O pictur
pictură veche îl arată pe un rege care îşi bate pe nicovală coroana din aur şi de
sub ciocanul lui iese un lan
lanţ. Un lanţ de aur, dar un lanţ. Iar într-o altă parte a picturii, într
într-o
altă fierărie,
rie, un sclav îîşi bate pe nicovală lanţul cu care este legat, şi de sub
ub ciocanul lui iese
o coroană.. O coroan
coroană din fier, dar o coroană. În explicaţia
ia picturii sunt cuvintele; Via
Viaţa este ce
faci din ea, indiferent ce material folose
foloseşti.
…Pe un petec de p
pământ în spatele casei, într-o grămadă de gunoi, a rrăsărit o floare
gingaşă. S-a
a uitat în jur şi n-a mai găsit nici o altă floare. Şi s-a întrebat:
t: de ce s-a
s trezit ea în
mijlocul gunoiului? Ce rost are ssă îşi irosească parfumul în acel aer greu de
e mirosul stricat al
maidanului de gunoi? Şi tristă, sărmana floare s-a ofilit.
O altă
ă floare, dincolo de dâmbul de hârtii murdare, ss-a înălţat din gunoi, dar nu s-a
s
uitat în jurul ei, ci ss-a uitat în sus, către soare. Zâmbind şi-a
a spus: “ce lume frumoasă,
frumoas ce
înălţime
ime sclipitoare de zare lumninoas
lumninoasă.
Cu adevărat
rat tot p
pământul este plin de mărirea lui DUMNEZEU. Am să fiu cea mai frumoasă
frumoas
floare pentru El.. Am ssă-I dau parfumul cel mai delicat.” Şi peticul acela de gunoi
gu
a devenit un
strat de flori.
…În anul 1968, America era în fl
flăcări. Războiul din Vietnam polar
larizase societatea
Americană,, violen
violenţa era fără limite. Cădeau asasinaţi:i: Martin Luther King, Ro
Robert Kennedy şi
alţii,
ii, iar universităţ
universităţile erau focare de comploturi şi crime, demonstranţiiii ieseau pe str
străzi cu
steagurile roşii.
şii. Haos general, o lume cuprins
cuprinsă de spaimă, teroare şii nesiguran
nesiguranţă. Deodată în
anul acela, ştirile au transmis o alt
altă revoluţie, în Anglia, Malcom Muggeridge s-a
s convertit la

creştinism. Era o figură cunoscută în lumea politică, literară, ziaristică şi mai ales ca ateu
înfocat şi acid. A apărut la televiziune ca să facă o mărturisire personală radicală. Cu vocea
liniştită, calmă, în contrast cu zarva străzilor care fierbeau, Muggeridge a mărturisit ceva
uimitor “…Demult, într-un sat la marginea unei ţări fără faimă, în mijlocul unor oameni săraci,
învăţând o meserie simplă, DUMNEZEU a venit să locuiască printre noi. Doresc să vă spun
că acestui DUMNEZEU i-am predat viaţa mea. Am fost agnostic, necredincios, stricat şi ateu.
Dar acum cred în acel Galilean! Cred în ISUS Hristos care este DUMNEZEU. Vreau de acum
să fiu al Lui, iar EL să fie DUMNEZEUL meu!.” Din lanţuri să ne facem o coronă. Pe
maldărul de gunoi să fim o floare. În lumea de păcate să fim sfinţi şi credincioşi ai Domnului!
Rev. Valentin Popovici

Dumnezeire mai presus de gând...
Isus a suspinat în Ghetsimani
şi-a plâns pentru întreaga omenire,
dar Duhul Sfânt de două mii de ani
suspină încă, fără contenire.

să ducă Evanghelia de Har
oricărui om, să afle mântuirea.
Minuni şi semne a adus în dar
pecetluind cu foc ceresc vestirea.

Isus i-a mângâiat pe cei trudiţi
şi-mpovăraţi, le-a fost Mântuitorul,
purtând povara celor osteniţi,
dar Duhul Sfânt, El Însuşi e Izvorul.

Cum cel ce pe Isus L-a cunoscut,
L-a cunoscut pe Tatăl pururi Viul,
cel ce pe Duhul slavei L-a avut
Îl are-n suflet pe Isus, pe Fiul.

………………………………………………………

Iar când la Ceruri Domnul S-a-nălţat,
Dumnezeire mai presus de gând
după amara-I patimă, tot Duhul
ce-adus-ai lumii Harul mântuirii,
cu slavă pe apostoli i-ambrăcat
o, Tată Bun, Duh preasfânt,
mişcând puternic cerul şi văzduhul,
Ţi se cuvine-ofranda mulţumirii!
Din

Albumul:

“Eterna

Primăvară”

de

Tatiana

Topciu

CUVÂNT DE ÎNVATATURA
“Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi
fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos şi
Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu
cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui Viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi
umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.” 2 Cor. 6:14-16
CEREMONIILE BISERICII:
30
00
00
00
-Duminica 9 -12 şi 18 -20 ;
Repetiţiile corului; -Adoramus
-Betania
Repetiţiile orchestrei; -Gr.I şi II
Întâlnirile tineretului:
Ce plăcută-i părtăşia

00

00

- Vineri
18 - 20
00
00
- Joi
18 - 20
00
00
- Miercuri 17 - 19
00
00
- Sâmbătă 15 - 17
30
00
- Sâmbătă 17 - 19

1.Ce plăcută-i părtăşia dintre fraţi, dintre surori
Când domneşte armonia, când e cerul fără nori;
Când iubim toţi adevărul şi prin el liberi trăim,
Atunci cât este de bine ca-mpreună toţi să fim.
R: /:Părtăşie:/ binecuvântată eşti,
Ne dai multă bucurie şi pe toţi ne înfrăţeşti;
/:Părtăşie:/ exerciţiu necesar
Pentru cei ce vor s-ajungă-n Canaan.
2. Ce plăcută-i părtăşia când e pace între fraţi,
Când domneşte armonia între cei ce-s adunaţi;
Unitate e acolo, bucurie-n Duhul Sfânt
Şi acolo parcă cerul coborât e pe pământ.
3. Ce plăcută-i părtăşia când lipseşte-orice păcat
Iar pe faţă bucuria radiază ne-ncetat;
Când simţim prezenţa vie a tot ce-i Dumnezeiesc,
Părtăşia se transformă în ceva sublim, ceresc.
4. Necesară-i părtăşia pentru cei de pe pământ
Să trăim şi-aici ca-n ceruri în prezenţa Celui Sfânt;
Căci în cer nu poţi ajunge dacă nu eşti pregătit
Şi dacă al părtăşiei test, tu nu l-ai absolvit.
(Dacă testul părtăşiei aici nu ai absolvit.)
OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE ÎN BISERICĂ
1. Slăvim pe DOMNUL că au început lucrările la Biserica din Dorobanţu! Rugăm fraţii şi surorile dedicaţi
slujirii DOMNULUI să participe în continuare la serviciile de închinare, pentru zidirea, şi îmbărbătarea
duhovnicească, dar si pentru participarea financiară pentru renovarea bisericii din punctul de misiune Dorobanţu,
jud. Constanţa. Pentru ducerea la îndeplinire a acestei lucrării, 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, şi în misiune în localitatea Gârliciu. În acest sens, chemăm întreagă biserică să
susţină în rugăciune cu prioritate, această activitate, dar şi familia fratelui misionar TODOR.
00
00
3. Sâmbăta între orele 15 -17 are loc “formarea unei noi grupe de începători pentru Orchestra”
sub îndrumarea sorei Lidia Popa. Rugăm pe toti părinţii copiilor care au înclinaţie şi doresc să cânte laudă
Domnului în orchestră, să aducă copiii la toate repetiţiile.
5. Repetiţia pentru „Fanfară”, are loc la Biserica Penticostală, str. Amurgului nr. 43, după următorul
00
00
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:
“Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că
Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtăşie cu
El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul.”
(I Ioan 1:5-6)

