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Biserica Creştină Baptistă
“Sfânta Treime” Constanţa

D. Oameni care se disting de alţi oameni






02. Nov. 2014 – ŞADRAC, MEŞAC şi ABED-NEGO – Oameni care L-au onorat pe
Dumnezeu împotriva curentului mulţimii. – Daniel 3:1-30, (Daniel 3:17-18)
09. Nov. 2014 – Femeia CANANEANCĂ– O femeie dintre păgâni, dar cu o mare credinţă în
Domnul.
– Matei 15:21-28, (Matei 15:28)
16. Nov. 2014 – Femeia cu scurgere de sânge – O femeie care, deşi scoasă în afara
societăţii, are totuşi o credinţă mântuitoare. – Marcu 5:21-43, (Marcu 5:34)
23. Nov. 2014 – LAZĂR, MARTA şi MARIA – O Familie care, fiecare în felul său, slujeşte pe
Domnul într-un context periculos. – Ioan 12:1-11
30. Nov. 2014 – TABITA – O femeie care, deşi este moartş, vorbeşte prin faptele ei bune.
- F.Ap. 9:36-43, (F.Ap. 9:39)

Spunem cu toată dragostea
“Bun
venit”
tuturor
musafirilor care doresc săL 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
Valeria, 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, Cionca Paul, 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:

Anul III, Nr. 47, 02 Noiembrie 2014
Apare în prima duminică din lună

• În data de 09 Nov. 2014, la Biserica din Hârşova va
avea loc un botez nou testamental ocazie cu care 2
suflete vor mărturisii în apa botezului credinţa în
Domnul ISUS. Invitat fr. Bogdan Ionescu evanghelist
în Asociaţia Preoţilor convertiţi din România.
• 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 23 nov. 2014, îl vom avea în mijlocul
nostru pe fr. păstor Otniel Rusu. DOMNUL să-l
binecuvânteze, şi să-I dea izbândă în mijlocul bisericii
din locul acesta, pentru lucrarea la care este chemat.
• În data de 30 nov. 2014, vom avea Adunarea
Generală extraordinară, pentru validarea noului păstor.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Noiembrie;
Băcioiu Rodica
Bejenaru Georgeta
Cartacai Daniela
Cazacu Lucreţia
Cătălui Rodica
Cătrună Emilia
Dumitrăşcuţă Mihai
Ghereben Silviu
Gogoi Valerică
Holhoş Ligia
Mehedinţi Lucica
Mezei Elena
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Mihăilescu Aneta
Năcescu Camelia
Nicola Doina
Olariu Adrian
Petrariu Cornelia
Petrescu Mihai
Roşu Florenţa
Simion Ion
Şerban Ion
Şulean Doina
Vâlcu Georgeta
Vlăsceanu Liviu
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“Arată-mi, Doamne, căile Tale şi învaţă-mă cărările
Tale. Povăţuieşte-mă în adevărul Tău şi învaţă-mă;
căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti
totdeauna nădejdea mea! Adu-Ţi aminte, Doamne, de
îndurarea şi bunătatea Ta; căci sunt veşnice.“ Ps. 25:4-6

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu.
1 Ioan 4:7
Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.

Spre slava lui Dumnezeu
Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava
lui Dumnezeu.
(1Cor. 10:31)
Să caut slava lui Dumnezeu în lucrurile cele mai mici, iată un lucru mare! Să caut
slava lui Dumnezeu în lucrurile de importanţă, iată un lucru foarte important! Să caut slava lui
Dumnezeu în lucrurile cele mai neobservate, iată un lucru observat de Dumnezeu! Ce
înseamnă să mănânc şi să beau spre slava lui Dumnezeu? Cuvintele acestea nu înseamnă un
libertinism fără frâu, o licenţă gratuită să mâncăm orice şi să bem orice, şi nici să facem orice
alt lucru după cum avem poftă, ca apoi să spunem că este spre slava lui Dumnezeu.
Dimpotrivă, apostolul Pavel, a atras deja atenţia bisericii să nu trăiască în dezbinări,
… Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel
de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip desăvârşit, într-un gând şi o
simţire. (1Cor. 1:10)
A atras atenţia să nu fie mândri. … Nimeni să nu se fălească, dar, cu oameni, căci
toate lucrurile sunt ale voastre: (1Cor. 3:21) Nu puteau să se umfle de mândrie cu cine sunt
ei sau cât de deştepţi sunt ei, şi să spună că se laudă ca să dea slava lui Dumnezeu. În
problemele de viaţă creştinească şi rânduială bisericiască, apostolul le-a atras atenţia să scoată
aluatul cel vechi de viclenie şi răutate (1 Cor. 5:8, 13b, 18). Deci nici unul din membrii
adunării nu pot să traiască în destrăbălare şi imoralitate. Şi să spună în acelaşi timp că viaţa lor
este spre slava lui Dumnezeu. “…nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici
hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (1Cor. 6:10).
Deci atunci când apostolul Pavel spune “fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi
altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu”, accentul pe care îl pune este acesta: Să
cautăm slava lui Dumnezeu chiar şi în cele mai mici lucruri, în cele mai mărunte activităţi ale
vieţii. Dumnezeu este atent la cele mai mici detalii ale vieţii noastre şi aşteaptă să fie proslăvit
prin ele.
Un predicator mărturisea că a fost la multe servicii de dedicare, fiind dorit să
participe cu renumele său la aceste festivităţii, şi întotdeauna găsea uşor texte potrivite, pentru
deschiderea de case de rugăciune, pentru dedicarea unei biblioteci creştine, pentru dedicarea
unui campus universitar, etc. Dar odată a fost chemat la dedicarea unei cantine, şi a fost în

mare cumpănă, referitor la textul ce se potriveşte cel mai bine pentru acest moment. În cele
din urmă a ales; (1Cor. 10:31) “Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi
totul pentru slava lui Dumnezeu.”
Dumnezeu vrea să fie proslăvit şi în bucătărie, şi în sufragerie, şi în faţa casei, şi în
curtea dinapoi, şi în tot locul.
Reverend Valentin Popovici

Cinstire
Chiar Îl cinstim pe Domnul prin gând şi prin purtare?
Prin ce-mi iese pe gură, vădind doar ascultare?
Îl onorezi fugind de tot ce-i întinat
Şi caut, liniştit. Cuvântul să-l împac?
În ce mă adâncesc ca să rămân altfel?
M-atrage ce-i în jur, m-abate de la ţel?
Căci dacă încet privirea întoarsă-i de pe cale
Eu risc să mă scufund’n-a mării delăsare
Şi Domnul te cheama aminte ca să iei
Să nu faci compromis pe drum cu căldicei
Degrabă te ridică, iertare căpătând
Şi-n tot ce-L onorează, ia-o de la-nceput.
Şi nu doar de pe buze strigarea ta să urce
Când inim a-mpărţită şi din lumesc aduce
Doar voia Lui iubeşte, cu tot ce-I eşti aproape
Nu folosi răbdarea-I motiv de-a te abate.

OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE ÎN BISERICĂ

Arată că-L iubeşti şi-ţi pasă doar de Sfântul.
Cântarea de cinstire e tot ce faci cu gândul
Cu vorba şi cu fapta spuse-n ascultare

În fiecare clipă, pân’la a Sa chemare.
(Mariana Serban Din Vol. Călătoare spre stele)

CUVÂNT DE ÎNVATATURA
“Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile
ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele
trupului, veţi trăi. Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui
Dumnezeu. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de
înfiere care ne face să strigăm: „Ava!, adică: Tată!” Însuşi Duhul adevereşte împreună cu
duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.”
Romani 8:12-16
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

Cercetaţi Scripturile
Studiază ca să fii înţelept şi în toate lucrurile caută să înţelegi voia lui
Dumnezeu. Cercetează si vezi ce încântare este în contemplarea lui DUMNEZEU, ce
măreţie în arătarea vaşniciei, ce inobilare şi ce purificare prin revelaţia mântuirii
omului atunci când cercetăm Scripturile, căci ele aduc lumina pe calea umblării cu
Dumnezeu. Toate aceste lucruri le găseşti în cartea în care toate adevărurile sunt
adunate ca să îţi lumineze mintea şi toate sentimentele îţi vor conduce întreaga fiinţă
în cântece de laudă şi închinare cu o inimă mulţumitoare.
Această carte se numeşte BIBLIA. Cuvântul lui Dumnezeu care ne arată
realitatea în care trăim, raiul şi veşnicia. Ne spune despre dragostea lui Dumnezeu,
despre iubirea Domnului ISUS, şi despre lucrarea Duhului Sfânt.
Cartea aceasta îţi oferă o dezvăluire completă şi profundă a inimii tale, a
purtării tale, şi dacă vei avea rabdare şi interes, vei găsi în ea pe Domnul ISUS
Mântuitorul nostrum, care îţi va schimbă gândurile şi-ţi va sfinţii purtarea. Te va
îmbărbăta, te va întării şi te va mangâia în amărăciunile şi în nenorocirile vieţii.
Toate acestea sunt pentru tine! Da, chiar pentru salvarea ta! Vrei să vezi care
este efectul acestei cărţi asupra fiinţei tale? Îndemnul este:
-Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar
tocmai ele mărturisesc despre Mine. (Domnul ISUS).
(Ioan 5:39)
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1. În fiecare sâmbătă între orele 15 -17 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 mulţumim tuturor celor care au dăruit pentru această lucrare. Deasemeni, pentru ducerea la
bun sfârşit a lucrării la clădirea Bisericii, mai este nevoie de dărnicia ficărui membru care încă nu au
dăruit după promisiunea facută de biserica noastră.
P.S. 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,
aceste lucrarări de misiune, dar şi pentru familia fratelui misionar ADRIAN TODOR.

Cuvânt pentru zidire:
“Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare,
bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor
lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească
împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.”
Galateni 5:22-25

