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2018 - Planul lui Dumnezeu pentru familie
Noiembrie
Să cunoaştem cărțile Scripturii
Anul II

Epistola către Romani – Neprihănirea oferită de Dumnezeu

04 – Exemplul neprihănirii oferite de Dumnezeu –Rom. 4:1-25
25 (Rom. 4:4-5)
11 – Contrastele neprihănirii oferite de Dumnezeu – Rom. 5:1
:1-21 (Rom. 5:19)
18 – Sfințire pozițională și sfințire practică - Rom. 6:1-23 (Rom.
Rom.6:11)
25 – Relația credinciosului cu Legea, păcatul, carnea și Duhul Sfânt - Rom
Rom. 7:1-8:39 (Rom.8:1-2)
Când Dumnezeu a zis Cuvântul
Întocmai se va împlini!
“-Să treacă cerul și pământul,
Să piară soarele și vântul,“Dar graiul Lui va dăinui:
Așa a spus, și-așa va fi!
Poezie de fr. Valentin Popovici

Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi: Familii: Camen C-tin

Maria, Danciu Ioan şi Florica,
Dragomir Ghiță şi Milica, 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), Cartacai
Mari, Capotă Ana, Caranfil
Valentina, Duliga Tănţica, Filipescu
Elena, Focşeneanu Valerica,
Gheaţă Maria, Gheorghiu Maria,
Ilea Lucica, Iordache Steluţa, Jean
Ileana, Lisenco Victoria, Mereuţă
Chilea, Mihăilescu Aneta, Mihăiluţă
Stela, Moldoveanu Sanda, Nicolae Emilia ,
Nicolin Viorica, Pătrană Florieta,
Stănescu C. Mariana, Şulean
Doina & Magdalena, Untaru Elena,
Vidican Viorica. Fraţi: Alexandru
Vasile, Arghir Adrian, Bălan Gino,
Cazacu Daniel, Cătrună Anghel,
Cojocaru Vasile, Crihan Luca,
Gherman Ghe., Lopăţică Ghe.,
Marcu Ioan, Olariu Adrian, Pascale
Ioan, Răchită Marinel, Simion Ion,
Socol Neagu. Vlăsceanu Florin.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori:
Baltac Elena, Dăduică Floarea,
Frăţiloiu Margareta, Graur Olga, Leţa
Maria, Paraschiv Ana, Păcuraru
Emilia, Petrescu Maria, Preda
Emilia, Voicu Elisabeta.
Fraţi: Fulea Emanoil,
şi

◊ Anunţuri:
– 04. 11. În
n timpul serviciului de seara va avea
loc prezentarea lucrării cu surorile
suroril din biserică.
– 08-09. 11. În cadrul Școlii
colii Antiohia, va avea
loc Conferința
a de Apologetic
Apologetică cu prof. Emil
Bartoș. Locația va fi: Biserica Nova Vita,
Vita C-ța
– 11. 11. Seara, va fi programul copiiilor, și îl
vom avea ca invitat special pe fr. Emil Bartoș.
– Miercuri 14 Nov. începând cu orele 1700,
Ora Surorilor.
–Duminică 18. 11. În programul de seară, va
sluji spre slava lui Dumnezeu, Orchestra.
–Duminică 25.11. dimineața
ța, va avea loc
oficierea căsătoriei religioase a fr. Serafim
Dobrea cu sora Alexandra Nicolescu
Nicolescu.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbă
ărbătoriţii din luna Noiembrie;
Gogoi Valerică
Graur Olga
Vlăsceanu Liviu
Cătălui Rodica
Năcescu Camelia
Nicola Doina
Cătrună Emilia
Dumitrăşcuţă Mihai
Mezei Elena
Petrescu Mihai
Simion Ion
Cazacu Valy
Cartacai Daniela

Anul VII,, Nr. 90, NOIEMBRIE 2018
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
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Băcioiu Rodica
Bă
Bejenaru Georgeta
Mehedin Lucica
Mehedinţi
Mihă
Mihăilescu
Aneta
Holho Ligia
Holhoş
Olariu Adrian
Şulean Doina
Petrariu Cornelia
Alexandru Petrica
Ghereben Silviu
Cazacu Lucre
Lucreţia
Roş Florenţa
Roşu
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“Dar
Dar eu sunt în Casa lui Dumnezeu, ca un
măslin verde, mă încred în bun
bunătate lui
Dumnezeu, în veci de veci. Te voi llăuda
totdeauna pentrucă ai lucrat, și, în fața
copiilor Tăi voi nădăjdui
jdui în Numele Tău,
T
căci
este binevoitor“.
Ps. 52 8-9

Am o carte ce-o iubesc
Este cea mai răspândită
spândită carte din lume, fiind tradusă acum în c
1800 de limbi. O carte care însumeaz
însumează 66 de cărți canonice, scrieri di
prin mâini omenești.
ti. Oameni simpli, dar și mari cărturari, deținuți ai pute
vremii, dar și înalți dregători,
tori, pescari și culegători de smochine, 40 la num
au scris fără greș la inspirația
ția Autorului divin. Cuprinde o perioad
perioadă de 1
de ani până ce a fost scrisă,
ă, iar limba ebraică,
ebraic aramaică și greacă au slu
drept suport uman pentru ce a inten
intenționat Dumnezeu să ne spună. A rez
în timp, fără a putea să fie distrus
distrusă din cultura și spiritualitatea neam
omenesc. Iubită și urâtă poate în egală măsură, rămâne ca un reper
revelație, moralitate și etică dumnezeiască
dumnezeiasc fără să poată fi nici măcar o
carte asemenea ei. E Cartea Cărților,
Că
e Biblia, e Cuvântul lui Dumnezeu!
În ea citim despre creația
ția din nimic, despre istoria unui popor for
dintr-un om, un om cunoscut șși recunoscut de toată populația pământ
citim în ea despre condamnarea noastră
noastr la moarte prin păcatul primei fa
de pe pământ, Adam șii Eva, citim rug
rugăciuni, citim cântări de laudă, c
despre înfrângeri, despre mari birui
biruințe, citim despre singurul Dumne
adevărat șii despre omul slab și
ș nevrednic, și efemer, și mult binecuvân
Viața
a Domnului Isus Hristos îș
își găsește locul central în Evanghelie,
Biserica, stâlpul șii temelia adev
adevărului, încântă cititorul cu toată istoria
Curiozitățile sfârșitului
itului de veac ne sunt satisfăcute
satisf
doar în măsura în c
atât a considerat Dumnezeu să știm, dar totuși suficient de mult ca s
realizăm că e vremea sfârșitului.
itului.
Cartea aceasta, Biblia,, trebuie citit
citită, dar nu citită ca pe o car
oarecare. Nu o citim doar spre a dobândi cultură,
cultur ci o citim pentru că ea
face clar planul lui Dumnezeu pentru om și omenire. Cu ea ne hrănim ș
adăpăm sufletul, ea dă creștere,
tere, fortific
fortifică, luminează, avertizează, conduc
înțelegerea nevoii de mântuire și tot ea ne face des
desăvârșiți.

Suntem datori să trăim Biblia. Preceptele ei se impun a fi împlinite.
Domnul ISUS, spunea: „Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți.”
(Ioan 13:17). Ea va servi ca unealtă a evaluării în marea zi a judecății.
Câștigul aplicării Bibliei în viața personală este garantat.
Adevărurile ei le împărtășim cu alții. Din dragoste pentru ele, dar și
pentru oamenii din jurul nostru. Le spunem despre lume și viață, le vorbim
despre pământ și despre cer, despre ce este, dar și despre ce va veni. Nu
putem omite dragostea lui Dumnezeu care îi cheamă pe oameni la pocăință.
Ne creștem reciproc în credință și prin ea Îi dăm voie Duhului Sfânt să ne
sfințească tot mai mult. Nu abdicăm de la minunatul scop de a fi centrați în
Cuvânt.
Da, iubim Biblia pentru că învățătura ei ne face atâta bine. Citiți Biblia,
memorați Biblia, trăiți Biblia, propovăduiți Biblia, și veți fi câștigați. Cu Biblia în
minte și în inimă suntem inundați de binecuvântări! Pastor Ioan Cocîrţeu

Amenițarea
Pentru toţi laodicenii, Domnul are o gravă ameninţare: "Știu faptele
tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar,
fiindcă ești căldicel, nici rece nici în clocot, am să te vărs din gura
Mea." (Apoc. 3:15-16) Altădată Domnul Se lăuda cu ei. Erau mântuiţi, aveau
ca păstor un înger al Domnului, o stea în mâna Domnului, iar biserica lor era
un sfeşnic de aur care lumina. Acum ÎL fac de ruşine, căci sunt "ticăloşi,
nenorociţi, săraci, orbi şi goi." Cu voia lor doar după cele trecătoare,
căutând starea de confort pe care o asigură bogățiile trcătoare, ei L-au izgonit
din inimă pe Cristos Domnul, Mântuitorul lor, care totuși nu a plecat, ci încă
mai stă la uşă. "Iată Eu stau la usă, și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și
deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine." (Apoc. 3:20) Erau
acum la punctul crucial: ori se pocăiau, ori vor fi lepădaţi. Aici e un adevăr
cutremurător pentru cei ce spun că "nu este cădere din har".
Ameninţarea vine chiar de la Domnul ISUS, căci El i-a poruncit lui
Ioan să scrie aceasta, bisericii din Laodicea. Da, El, Aminul lui Dumnezeu,
pronunță această gravă ameninţare. Este gravă fiindcă e pentru timp şi
veşnicie. Odată vărsat din gura Lui, eşti fără nicio altă şansă de
mântuire. Dar ameninţarea aceasta, a avut oare menirea să-i trezească pe
laodicenii? Iată, Domnul ISUS este iubitor până la capăt și mai dă o șansa de
pocăință tuturor oamenilor. "Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia, pe care-i
iubesc. Fii plin de râvnă dar, și pocăiește-te! " (Apoc. 3:19)
O, de i-ar trezi Domnul şi azi pe unii! "Celui ce va birui, îi voi da să
șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am
șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie." (Apoc. 3:21)
Reverend Petru Popovici

Informări din mediul Evanghelic
1. Ziua Internaţională de Rugăciune a Femeilor Baptiste -05 Nov.2018-

În fiecare an în prima zi de Luni a lunii noiembrie se sărbătoreşte Ziua
Internaţională de Rugăciune a Femeilor Baptiste. Prilelej de laudă, mulţumire şi
mijlocire, împreună cu surorile noastre din lumea întreagă.

2. Ziua Mondială a Bibliei - 13 Noiembrie 2018
Această ocazie ne oferă oportunitatea să ne alăturăm Bisericii universale în:
- a predica despre rolul şi importanţa Sfintelor Scripturi pentru viaţa de
credinţă personală, creşterea Bisericii (evanghelizare, ucenicie, echiparea
lucrătorilor, plantare de biserici) şi misiune sau extinderea Împărăţiei până la
marginile pământului;
- a mulţumi lui Dumnezeu pentru Cuvântul Său cel sfânt prin care L-am
cunoscut pe Domnul, creştem în asemănarea Lui şi prin care Domnul ne
călăuzeşte spre patria cerească;
- a ne ruga pentru mişcarea de traducere a Bibliei şi pentru popoarele care
încă nu au primit această binecuvântare, pentru traducători şi familiile lor, pentru
lucrarea grea de traducere şi pentru inimi deschise la Cuvântul lui Dumnezeu;
- a dărui pentru traducerea Bibliei, fără de care lucrarea este împiedicată.
3. VICTORIE! Asia Bibi a fost achitată de Curtea Supremă din Pakistan!
În sfârşit! După 7 ani dificili de suferinţă, rugăciune şi speranţe, mult aşteptata
minune s-a produs! Curtea Supremă din Pakistan a decis miercuri, 31 octombrie
2018, în fața unei săli restrânse de judecată, achitarea sentinței lui Asia Bibi,
dispunând eliberarea ei, a anunțat Judecătorul Mian Saqib Nisar, conform CBN
News. Asia Bibi, în vârstă de 51 de ani a fost arestată în 2009, după ce colegii ei
musulmani au acuzat-o că l-a insultat pe profetul Mohamed – o faptă care este
pedepsită cu moartea în Pakistan. Legea din Pakistan (295-C) privind blasfemia,
se bazează pe sharia (legea islamică), care încurajează executarea ceor găsiți
vinovați de comiterea de blasfemie împotriva profetului Mohamed.
Activiștii pentru drepturile omului nu au încetat să lupte pentru eliberarea ei în
ultimii ani, sau pentru a anula sentința penală a instanței pakistaneze. Niciun alt
creștin pakistanez nu a fost ținut în închisoare mai mult decât Asia. Biserica din
Pakistan îi îndeamnă pe credincioșii din întreaga lume să se roage pentru Asia și
pentru familia ei. Rugați-vă pentru restabilirea fizică și emoțională a Asiei Bibi.
Rugați-vă în continuare pentru protecția ei fizică și refugierea în siguranță într-o
țară unde va putea fi protejată. Rugați-vă pentru protecția familiei ei, ca Domnul
să îi păzească de atacuri oamenilor răi. Glorie Domnului!
Stiri Crestine.ro

Profetii împlinite: “Voi sunteti prietenii Mei, dacă faceti ce vă
poruncesc Eu. Nu vă mai numesc robi, pentrucă robul nu stie ce face
stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentrucă v-am făcut cunoscut
tot ce am auzit de la Tatăl Meu.“
Ioan 15:14-15

