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2017 - Planul lui Dumnezeu pentru lume
Septembrie
Să cunoaştem temele majore ale Vechiului Testament

Anul I
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– Împăratul cu inima intreagă pentru Dumnezeu
– 2 Sam. 7: 1-16 (Ps.9: 1)
– Dezbinarea împărăţiei; între prosperitate şi siguranţa falsă – 1 Împ. 12: 1-33 (Gen 2: 7)
– Profeţii vorbesc “Schimbaţi-vă sau plecaţi în robie” – Isaia 8: 10-22 (Isaia 8: 20)
– Închinarea plăcută lui Dumnezeu – Psalmul 34: 1-22 (Ps. 34: 1)

“Vă las pacea, vă dau
pacea Mea. Nu v-o dau
cum o dă lumea. Să nu
vi se tulbure inima, nici
să nu se înspăimânte.”
Ioan 14:27

Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi: Familii: Arghir Adrian
şi Maria, Camen C-tin şi Maria,
Danciu Ioan şi Florica, Dăduică
Ioan şi Floarea, Fătu Nicolae şi
Stana, Sbângu Ioan şi Aurica,
Todor Adrian şi Ecaterina.
Surori: Alexiu Vasilica, Armeanu
Elisabeta, Baban Antonina, Baicu
Stela, Bâgu Maria, Bratu Aurelia,
Butuc Elisabeta (Vetuţa), Caranfil
Valentina, Ciutac Petria, Dragomir
Emilia, Duliga Tănţica,Focşeneanu
Valerica, Gheaţă Maria, Gheorghiu
Maria, Ilea Lucica, Iordache
Steluţa, Jean Ileana, Lisenco
Evelina, Lisenco Victoria, Mereuţă
Chilea, Mihăilescu Aneta, Mihăiluţă
Stela, Moldoveanu Sanda, Nicolae
Emilia, Nicolin Viorica, Pătrană
Florieta, Stănescu C. Mariana,
Şulean Magdalena, Tărnăuceanu
Tanţa, Untaru Elena, Vidican
Viorica. Fraţi: Alexandru Vasile,
Bălan Gino, Cazacu Daniel,
Cojocaru Vasile, Filipescu Iosif,
Gergely Ioan, Gherman Ghe.,
Gherman Nicu, Lopăţică Gh.,
Marcu Ioan, Pascale Ioan, Răchită
Marinel, Simion Ion, Socol Neagu.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori: Baltac Elena, Capotă
Ana, Frăţiloiu Margareta, Graur
Olga, Leţa Maria, Paraschiv Ana,
Păcuraru Emilia, Petrescu Maria,
Preda Emilia, Voicu Elisabeta.
Fraţi: Fulea Emanoil,
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- Cursul de Cateheză -se desfăşoară în
fiecare duminică de la orele 16:00.
- 13.09 – Miercuri, începand cu orele
17:00, Ora Surorilor. -Întâlnirea lunară a
Surorilor din biserică “Sfânta Treime”
str. Luminişului, nr. 6, Constanţa.
- 17.09 - Duminică seara de la orele
18:00 programul tinerilor - invitat fr.
Dorian Negoi.
- 24.09 – Duminică dimineaţa începând
cu orele 09:30, Fanfara va lăuda pe
DOMNUL cu instrumente care vor
răsuna în cinstea LUI.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna
Aparaschive Viorel
Camen Constantin
Cazacu Violeta
Ciutacu Petria
Chiriş Sabina
Costiuc Liliana
Focşeneanu Valerica
Frăţilă Tabita
Grancea Daniela
Ilaşcă Alina Alexandra
Manghiuc Lidia
Maxim Timotei
Moga Maria
Nicola Rodica
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Septembrie;

Pătrană Florieta
Preda Emilia
Rafte Maria
Rusu Lidia
Rusu Sofia
Silivestru Ligia
Şocariciu Ioan
Şocariciu Livia
Szente Cristina
Untaru Elena
Varvara Elena (Geta)
Vlad Emilia
Vlăgea Corneliu
Voicu Monica
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“Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât
viaţa, de aceea buzele mele cântă laudele Tale.
Te voi binecuvânta dar toată viaţa mea şi în
Numele Tău îmi voi ridica mâinile…
Căci Tu eşti ajutorul meu şi sunt plin de veselie la
umbra aripilor Tale.
Sufletul meu este lipit de Tine; dreapta Ta mă
sprijină”.
Ps. 63: 3-4, 7-8

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

Într-o lume fără cruce

Text: Galateni 5:24 si 6:14

Poţi să laşi crucea jos numai atunci când trebuie să o aperi. Războiul
nu se dă împotriva ta, ci împotriva crucii tale. Nu încerca să îţi abandonezi
crucea, crezând că are să îţi fie mai uşor în viaţă. Cu cât crucea e mai
mare, cu atât tu o să te vezi mai puţin. Cu cât crucea devine tot mai grea,
cu atât tu o să devii mai tare. Uneori crucea eşti tu, omul dinafară, care eşti
cărat cu mari greutăţi de omul dinlăuntru, de omul duhovnicesc. Nu mai ai
bucurii că ai ramas fără de cruce, nu mai ai nădejde pentru că ţi-e crucea
prea mică. Avem nevoie de cruce, de crucea lui Hristos. Crucea pe umerii
noştri este o dovadă că Evanghelia Domnului Isus este ascultată.
Evanghelia prosperităţii a ajutat pe mulţi să rămână fără cruci, să
rămână descoperiţi şi goi. Când porţi cruca, săgeţile care se îndreaptă
spre tine lovesc în ea. De ce trebuie să îţi porţi crucea? …Apoi vino, ia-ţi
crucea şi urmează-Mă.” Marcu 10.21. Ca să ai biruinţă. Ca să biruieşti
goliatul din tine, ca să biruieşti poftele care se luptă cu cugetul tău, ca să
biruieşti gândurile şi plăcerile tale murdare.
Îţi trebuie cruce pe care trebuie să te răstigneşti faţă de lume; acolo
faţă de lume să laşi fără nici o putere pe omul firesc, pe omul din centrul
atenţiei tale, pe omul firesc care te duce în robie. Crucea lui Hristos este
sfârşitul robiei. Slobozenie fără cruce nu se poate. Crucea este semnul că
tu trebuie să treci de acel deal al Căpăţânii, de acel urcuş al durerii, ca mai
apoi, să ieşi biruitor asupra morţii. Singurul loc unde vrăjmaşul nu îţi va
putea zdrobi călcâiul, este crucea.
Cei ce sunt ai lui Hristos şi-au răstignit firea pământească împreună
cu patimile ei (Galateni 5:24). Dar dacă nu ai cruce, unde o să îţi răstigneşti
firea pământească? E adevărat că sunt atâtea cruci sculptate şi ornate
frumos de închiriat, sunt atâtea cruci în cimitire şi la răscruci de drumuri,
dar ele sunt numai simboluri. După moarte nu îţi mai trebuie cruce. Toţi
vrem cruci mici. Dar dacă firea ta este mare, îţi trebuie o cruce destul de
mare ca să poată să încapă pe ea la răstignire, firea cu patimile şi poftele

ei. Vedeţi de ce avem cruce? Trebuie ca atunci când se adună pofte şi
patimi, şi când firea este înflorită şi pornită să dea roade, să ne oprim din
toate, să declarăm zi de răstignire, şi să pironim pe cruce, prin credinţă:
neâmblanzita fire, cu patimile şi poftele ei.
Pe crucea Domnului Isus şi astăzi au loc răstigniri. Unele le facem noi,
altele le face El. Lumea o răstigneşte El faţă de noi, dar noi ne răstignim
singuri faţă de lume. Răstignirea lor este pentru noi semnul că lumea nu
mai are putere asupra noastră. Răstignirea noastră este pentru noi
apărarea omului duhovnicesc de propria noastră fire pământească.
Crucea are doua parţi, are faţă şi are spate. Noi vedem crucea din spate,
pentru că suntem ascunşi în spatele crucii de la Golgota, dar lumea vede
crucea din faţă. “În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu alt
ceva decât cu crucea Domnului nostru ISUS Hristos, prin care lumea este
răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume”.
Ciprian Mureşan

Europa nu renunţă..., dar nu renunţăm nici noi!
Ceea ce afirmam s-a adeverit mai repede decât mă aşteptam. Mass-media
românească va deveni mult mai agresivă împotriva familiei. Când am deschis
televizorul am rămas surprins să văd că la TVR 1, emisiunea România 9, se discuta
despre familie şi referendum. Am devenit curios, dar după foarte puţin timp am
rămas cu un gust foarte amar. Iată câteva motive:
1. Unii dintre invitaţii la emisiune au lovit în tot. Au devenit „experţii” în
domeniul legislativ care au avut îndrăzneala să afirme că, de fapt, Curtea
Constituţională a României nu a decis corect când a afirmat că iniţiativa civică de
modificare a articolului 48 din Constituţie este legală. Alţii, fără niciun pic de
respect pentru cetăţeanul român, au afirmat că cei mai mulţi din cele peste 3
milioane ce cetăţeni români care au votat pentru referendum nu au ştiut ce au
votat. Un invitat susținea chiar că a umblat prin satele româneşti şi s-a convins de
acest aspect. Când a fost vorba de biserică, s-au unit şi au afirmat fără nicio jenă
că biserica vrea să restrângă dreptuirile individului, că biserica trăieşte în alt secol.
Nici acum nu au lipsit remarcile şi aluziile cum că cei care nu îi acceptă pe membrii
LGBT sunt retograzi, dezinformaţi, anti-Europa...
2. Alţii vorbeau mereu despre spaima creştinilor. În opinia unor invitaţi,
tot procesul acesta de revizuire a Constituţiei s-a declanşat din spaima pe care o
au creştinii că vor pierde nu ştiu ce. Domnilor, de unde aţi scos-o şi pe aceasta? Că
există o anumită îngrijorare este adevărat. Nici nu vrem să ne imaginăm cum ar fi
să trăim într-o societate în care să conducă oameni care s-au dezumanizat, şi-au
pierdut valoarea de sine şi luptă împotriva a tot ce este normal. Numai că
îngrijorarea noastră nu este în primul rând pentru noi, pentru creştini. Biblia
afirmă şi istoria ne-a demonstrat cu prisosinţă că un creştin autentic este ocrotit
de Dumnezeu şi binecuvântat indiferent cât de mare este întunericul şi mizeria
morală din jurul lui. Aţi putea pricepe oare că acum este vorba despre

responsabilitatea creştinului, ca cetăţean al României? Oare va veni vremea să
înţelegeţi şi voi că un creştin responsabili este iubitor de neam şi face ce trebuie
pentru binele prezent şi viitor al neamului său?
3. Nu s-a putut fără minciuni. Discuţia, chiar dacă prin tonalitate părea
civilizată, nu s-a putut purta fără să se încerce implicarea lui Putin şi a
americanilor. În opinia unor invitaţi, românii nu pot să gândească dacă nu sunt
ajutaţi de Est şi de Vest. Considerând afirmaţiile imorale şi uzate, vreau să le repet
celor care au fost prezenţi la emisiune şi tuturor celor care gândesc ca ei, că
persoanele, oamenii care formează Coaliţia pentru familie nu au nimic de-a face
cu „agenturile străine”, ci cu dragostea de ţară.
Am afirmat-o şi repet: nu fac parte din Coaliţia Pentru Familie, dar voi fi
alături de acţiunile ei pentru finalizarea acestui proiect ce are în vedere binele
naţiunii. Îi felicit încă o dată pe cei care au văzut clar pericolul care ne paşte şi au
avut curajul să acţioneze. Apoi, s-a afirmat că modul în care au fost strânse şi
validate semnăturile nu a fost corect. Chiar aşa? Adică aţi descoperit acum că
mulţimea primăriilor de pe tot cuprinsul României a fost cumpărată de cineva şi
că funcţionarii respectivi au călcat în mod voit legea? Nu în ultimul rând s-a vorbit
aşa de mult despre numărul mare al celor din comunitatea homosexuală din
România. Serios? Chiar credeţi că puteţi induce lumea în eroare? În afară de
mulţimea lor în afirmaţiile voastre, unde stau aceştia ascunşi? Din cât de frumos
aţi vorbit şi se vorbeşte despre ei, ar trebui să iasă mai repede „din dulap”.
Dragi români, din nefericire va trebui să ne obişnuim cu astfel de oameni
şi de manevre. Europa nu renunţă şi nu va renunţa să lovească în ce avem noi aşa
de scump şi drag, în familiile noastre. Susținătorii agendei LGBT nu se vor abţine
de la nici o afirmaţie şi de la nici o metodă. Binenţeles, ca să pară mai credibilă va
folosi cetăţeni ai acestei ţări.
Deci, să ne aşteptăm la astfel de emisiuni şi de afirmaţii, dar să nu le
acceptăm, să nu le credem şi nici să nu le lăsăm netaxate. Aşa cum comunitatea
LGBT şi susţinătorii ei nu obosesc să repete mereu unele aberaţii, să nu obosim
nici noi în prezentarea adevărului. Susţinerea întemeierii familiei, şi doar despre
aceasta vorbim acum, între un bărbat şi o femeie, nu are doar motivaţii religioase.
Ea are motivaţii în toate domeniile vieţii şi ale societăţii. Aşa cum afirma cineva:
familia nu este cel mai important lucru, familia este totul. Chiar şi cei care luptă
atât de înverşunat şi de necinstit împotriva familiei, există şi sunt ceea ce sunt şi
datorită unor familii. Din dragoste pentru România, din dragoste de adevăr şi
normalitate să promovăm şi să susţinem familia.
Pastor Viorel Iuga
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- Duminica
9 -12 şi 18 -20 ;
- Repetiţiile corului; -Adoramus si -Betania
- Repetiţiile orchestrei; -Gr.I şi II
- Întâlnirile tineretului:
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- Sâmbătă
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