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Editat de Biserica Creştină Baptistă
Treime” Constanța
– Femeia“Sfânta
Samariteancă–Persoana
care a adus Evanghelia în Samaria
-Ioan
4:1-42 (Ioan
4:41-42)
Apare lunar, în prima
Duminică
din
– LIDIA – Primul creştin din Europa
- F. Ap. 16:1-40;lună
(F. Ap. 16:14-15)

C. Oameni care au stat în umbră


07. Sep. 2014



14. Sep. 2014



21. Sep. 2014 – ACUILA şi PRISCILA – O Familie care i-a sprijinit pe vestitorii Evangheliei
- F. Ap. 18:1-28 (Rom. 16:3-4)
28. Sep. 2014 – BARNABA – Omul care îi lansează pe alţii în lucrarea Evangheliei
- F. Ap. 11:19-26, 15:36-41 (F. Ap. 11:23-24)



“Bun venit” tuturor
musafirilor care doresc
să-L
laude,
să-I
mulţumească şi să I se
închine, Salvatorului şi
Mântuitorului 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.

◊ Anunţuri:

Apare în prima duminică din lună

• 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.
• În data de 07 Sep. 2014 vom fi vizitaţi de Fr.
Claudiu Fechete, păstor la Biserica Baptistă din
Sebeş, împreună cu familia. DOMNUL să
binecuvânteze viaţa, familia şi lucrarea celor care
slujesc în câmpul Evangheliei.
• În data de 07 Sep. 2014 vom fi vizitaţi şi de Fr.
Otniel Rusu. DOMNUL sa-l însoţească prin Duhul
Său, în viaţă şi în slujirea la care a fost chemat.
• În data de 21 Sep. 2014, se va afla în mijlocul
nostru, fr. Samy Cristian, păstor la Biserca Baptistă
nr. 3 “Speranţa”. DOMNUL să-l binecuvânteze pe el
familia lui şi lucrarea care o face în zona Dobrogea.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Septembrie;
Aparaschive Viorel
Camen Constantin
Cazacu Violeta
Ciutacu Petria
Chiriş Sabina
Costiuc Liliana
Cuza Cristian
Focşeneanu Valerica
Furculeşteanu Floarea
Gergely Sofia
Grancea Daniela
Ion George
Manghiuc Lidia
Maxim Timotei
Moga Maria
Neagu Cornelia
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04 Negru Emil
10 Nicola Otniel
23 Nicola Rodica
21 Pătrană Florieta
03 Preda Emilia
07 Rafte Maria
14 Rusu Sofia
08
Silivestru Ligia
01
Socariciu Ioan
17 Socariciu Livia
27 Untaru Elena
22 Varvara Elena
03 Vasilioglu Lidia
20 Vlad Emilia
10 Vlăgea Corneliu
06 Voicu Monica
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„ Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut,
Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun
bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană. “.
Ps. 84:11

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

Scrisoare catre Biserici:
“Domnul să vă înmulţească harul şi binecuvântările pe ogorul Evangheliei! Trăim
vremuri de crize. Criza lipsei de dragoste faţă de Dumnezeu şi a dragostei faţă de fraţi şi faţă
de lumea pierdută în păcate şi stricăciune e aproape în toate bisericile. O stare de moleşeală,
de adormire spirituală a pătruns pe nesimţite şi în bisericile noastre, nu numai în cele
oficiale. Unele au încă o prezenţă frumoasă, dar lipseşte puterea şi lipseşte roada. Unii
obosiţi au suspendat un serviciu de închinăciune de duminică după masă, căci poporul nu
venea la Casa Domnului.
Prin anii 1945 - 1950, noi aveam trei servicii pe Duminică, şi adunările erau tixite. Ce
s-a petrecut? Fără să ţinem seama, s-a dezvoltat gustul de predicatorie. Şi Duhul Sfânt şi
orele de rugăciune erau tot mai neglijate. Se punea un frate mai slăbuţ să o conducă. Şi tinerii
au început să lipsească, căci păstorul însuşi lipsea. Era prea ocupat.
Ori forţa Bisericii nu stă în oratorie, ci în rugăciune. Şi iată pe nesimţite am ajuns la o
stare de răcire a dragostei, un fel de apostazie [2 Tim.3:5). Unii vor zice „Am ajuns la ceea
ce s-a profeţit”. Nu, nu trebuie să gândim aşa. Nu noi suntem în funcţie de proorocie, ci
Duhul pofetic a ştiut mai dinainte cum vor fi unii şi a dat înştiinţarea, ca noi să nu ajungem în
acea stare.
Dumnezeu e Izvorul Dragostei, a căldurii spirituale. Prin îndepărtarea treptată de El,
am ajuns la un formalism uscat. Rugăciunea nu poate fi substituită cu nimic. Ea e părtăşia
prin Duhul Sfânt cu Dumnezeul nostru mare. Celelalte fără ea, devin surogate. Nu e mirare
că nu mai e căutarea celor pierdeuţi. În cele mai multe locuri la botez sunt doar unii copii deai pocăiţilor, şi din aceia unii fără naşterea din nou.
Când nu e părtăşia sfinţitoare cu Dumnezeul Preasfânt, valuri de păcătoşenie inundă
bisericile: prefăcătorie, minciuni, plăceri, avorturi, divorţuri, duşmănii. Şi biserica nu mai e
Biserică, ci sinagogă a Satanei. Trebuie să ne trezim, să ne pocăim. Realitatea trebuie să ne
zdrobească inimile. Înapoi, conform Cuvântului, la post şi rugăciune. E vreme târzie. Venirea
Domnului e mult mai aproape. Şi ce mare e răspunderea noastră!
Fiecare să înceapă cu el însuşi. Daţi valoare rugăciunii personale. Domnul Isus a zis:
„Intră în odăiţa ta, închide uşa”, adică izolează-te de toate. Lasă televizorul, lasă internetul
şi toate afacerile. Priveşte-te pe tine în lumina LUI, smereşte-te şi roagă-L ca prin Duhul
Sfânt să te facă o forţă spirituală pentru ridicarea Bisericii şi pentru mântuirea multor

păcătoşi. Hotărâţi cu biserica zile de post şi rugăciune.Topiţi-vă în faţa LUI pentru răcirea
dragostei. În toate trezirile spirituale, Dumnezeu s-a folosit de oameni ai rugăciunii. Fiţi la
îndemâna Lui.
El aşteaptă şi vrea aceasta. Şi lumea pierdută aşteaptă după trimişi ai lui Dumnezeu,
care să-i ia de mână, ca îngerii pe Lot, şi să-i scoată din Sodoma de azi. El e gata pentru
lucrări nemaipomenite (Ev. Luca 21:25-26).
Scrisoarea aceasta e un strigăt al dragostei mele către toţi fraţii mei răscumpăraţi
prin sângele Fiului lui Dumnezeu care a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.
În Glorioasa Lui slujire,
bătrânul frate Petru Popovici “
ISUS, CRINUL DIN VALE
Trad & Adapt: Mihaela M. Cintean

Isuse, eşti Crinul din vale, eşti REGE, PROFET şi-MPĂRAT!
Mărire Ţi-aducem, O DOAMNE! prin HAR Tu ne-ai răscumpărat.
Onoare şi Glorie Ţi-aducem, Tu poarta spre cer ne-ai deschis
Şi cei mântuiţi prin credinţă, cu tine vor fi-n Paradis.
:/Slavă Ţi-aducem acum şi-n vesnicii)/:

Cercetează-mă Dumnezeule!
Cum lutul se frământă şi este tras pe roată,
Aşa ne este viaţa şi alergarea noastră toată.
Căci nu la întâmpalare noi am venit în lume…
Ci pentru fiecare e scris un scop anume.
Olarul cu răbdare atent ne şlefuieşte,
Ca să obţină vasul pe care şi-l doreşte
Un vas curat de cinste, nu unul de ocară
Frumos ca o podoabă , ca floarea-n primavară
Aşa ne vrea Stăpânul, şi chiar dacă ne doare,
Necazul nu e veşnic, noi ne bucurăm în încercare.
Să aşteptăm în pace până trece chinul,
Ca peste noi să se arate, din plin tot harul.
Când lutul se frământă şi este tras pe roată,
Noi ne pregătim de ceruri, pentru veşnicia toată.
Ps 139 23-24

Veniţi prin a noastră cântare, pe DOMNUL ISUS să-L slăvim,
Pe EL să-L slujim cu-adorare, prin HARUL pe care-l primim.
În sângele curs la Golgota, ISUS ne-a spălat de păcat
Credinţă, nădejde şi pace şi viaţă de veci EL ne-a dat.
Cu DOMNUL avem biruinţă, prin orice- încercări ar veni,
Şi chiar dacă noaptea e neagră, EL, Far luminos ne va fi.
Suntem încă aici jos în vale, dar patria noastră e sus,
Spre ea ne-ndreptăm prin credinţă, şi suntem conduşi de ISUS!!
CuvÂnt de Învatatura

“Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin
pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul şi
acela căruia vrea Fiul să i-L descopere. Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi
Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu
sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul
Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.”
Matei 11:26-30

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

OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE ÎN BISERICĂ
1. Începând cu data de 13-09-2014 şi apoi 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 mandolin, sub îndrumarea sorei Lidia (Rusu) 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 înceapă să aducă copiii la toate repetiţiile.
2. Fr. Dorian Negoi 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. Slăvim pe DOMNUL pentrucă lucrările la Biserica din Dorobanţu, merg într-un ritm alert
spre finalizare! Rugăm fraţii şi surorile dedicaţi slujirii DOMNULUI să participe în continuare la
serviciile de închinare, pentru zidirea, şi îmbărbătarea duhovnicească a locuitorilor acestei asezari, dar şi
pentru contribuţia financiară pentru terminarea tuturor utilităţilor locuinţei fr. misionar Purice Daniel.
Pentru ducerea la bun sfârşit a acestei lucrării, aşteptăm contribuţiile ficărui membru din biserica noastră.
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:
“Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a

păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. El este
jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci
pentru ale întregii lumi. Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim
poruncile Lui. Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un
mincinos, şi adevărul nu este în el.”
(I Ioan 1:7-9)

