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2019 - Planul lui Dumnezeu pentru biserică
Iulie
Să cunoastem unicitatea, unitatea și relevanţa Sfintei Scripturi
07 – Autenticitatea (Originea) – 2Tim.3:14-17; 2Pet.1:19-21 (Gal. 1:11-12)
14 – Mesajul
– 2 Cor. 3:12 – 4:6
(2 Cor. 3:18)
21 – Canonicizarea
– Luca 16:16-17;24:25-32; Rom.1:1-2 (Ioan 21:25)
28 – Profeţiile
– Ioan 12:37-50 (Marcu 14:49b)
Anul III

Duh de slavă și minune,
Duh de har și Preaînalt,
Gândul Tău în noi îl pune,
Să alegem lucruri bune,
Pentru veacul celălalt!
Din Poezia “Duh de slavă şi putere”
de Valentin Popovici)

Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi: Familii: Camen C-tin şi
Maria, Danciu Ioan şi Florica, 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), Capotă
Ana, Caranfil Valentina, Cartacai
Maria, Dragomir Emilia, Duliga
Tănţica, Focşeneanu Valerica,
Gheaţă Maria, Gheorghiu Maria,
Grigoraş Rozalia şi Ana-Maria, Ilea
Lucica, Iordache Steluţa, Jean
Ileana, Lisenco Victoria, Mihăilescu
Aneta, Mihăiluţă Stela,Moldoveanu
Sanda, Nicolae Emilia, Nicolin
Viorica, Pătrană Florieta, Stănescu
C. Mariana, Şulean Magdalena şi
Doina, Untaru Elena, Vidican
Viorica. Fraţi: Bălan Gino,
Cazacu Daniel, Cojocaru Vasile,
Gherman Ghe., Lopăţică Ghe.,
Marcu Ioan, Nicola Cornel,
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, Silivestru
Ştefan.
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◊ Anunţuri:
– Duminică 07.07 - în programul de seară o să
fim vizitați de fr. Daniel Olcean (fratele slujește
Domnului prin cântare)
– Miercuri 10.07, începând cu orele 1700, Ora
Surorilor – Întâlnirea lunară a surorilor.
– Duminică 14.07 o să fim vizitați de fr. Narcis
Vlașin, iar seara copiii de la grupa mică vor sluji
lui Dumnezeu.
- În perioada 16-20 iulie va avea loc VBS - ul
pentru copiii din localitatea Dorobanțu.
– Duminică 21.07 în programul de dimineață o
să fie în mijlocul bisericii nostre fam. Oprean
(părinții lui Becky Oprean), care vor sluji prin
mărturii și încurajări.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna: Iulie;

Ilea Lucica
Baicu Stela
Dumitrăşcuţă Răzvan
Manghiuc Costică
Biciuşcă Daniela
Grigoraş Rozalia
Iacobeţ Viorica
Tigănuş Niculina
Aparaschive Daniela
Olariu Maria
Paraschiv Ana
Andrei Domnica
Ardeleanu Elena
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Miron Cristea
Mihăiluţă Stela
Ursache Otilia
Capană George
Voicu I. Alexandru
Grigore Oana
Vlăgea Graţiela
Gogoi Dorina
Alboiu George
Păcuraru Emilia
Vlăsceanu Aurelia
Marcu Elena
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“Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!”
Şi TU ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om
evlavios să se roage Ţie la vreme potrivită! Şi chiar de
s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu eşti
ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori
cu cântări de izbăvire.
Ps. 32:5-7
,“ Ps. 68 : 19-20a

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

Mesaj la Cina Domnului
Paharul pe care Mi l-a dat Tatăl, să nu-l beau?

Ioan 18.11

În primele trei Evanghelii, scena din Ghetsimani este similară,
în timp ce Evanghelia după Ioan ne oferă o perspectivă puțin diferită.
„Totuși nu voia Mea, ci voia Ta să se facă”. Aceste cuvinte ne
dezvăluie cât de cumplită era lucrarea pe care Domnul ISUS o avea
înainte. Faptul că paharul nu a trecut de la El ne arată că aceasta
era singura cale posibilă. Paharul mâniei pe care noi o meritam a
fost așezat înaintea Lui.
În Evanghelia după Ioan vedem ceva diferit. Acolo nu este
prezentată durerea și suferința Domnului ISUS la vederea paharului,
ci, după cum citim în Ioan 18:11, durerea Lui atunci când, după ce
Și-a sfârșit rugăciunea, oamenii au venit să-L prindă. Atunci Domnul
ISUS a spus: „Paharul pe care Mi l-a dat Tatăl, să nu-l beau?”. Apoi,
pe cruce, El a băut până la fund cupa amară. În cele din urmă a
strigat cu glas tare: „S-a sfârșit!” (Ioan 19:30). De-acum, acest pahar
amar este deja băut pentru toți cei care își pun încrederea în El.
Pentru noi acum este un alt pahar, un pahar al binecuvântării
(1 Corinteni 10:16). Dumnezeu nu L-a cruțat pe singurul Său Fiu, ci
L-a dat pentru noi toți, iar toți cei care cred în El nu vor avea parte de
mânia viitoare: (Romani 8:32; „El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul
Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună
cu El, toate lucrurile? ” și 1 Tesaloniceni 1:10 „ să aşteptaţi din ceruri
pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi: pe ISUS, care ne izbăveşte
de mânia viitoare).” „Nu este nici o condamnare pentru cei care sunt
în Hristos ISUS” (Romani 8.1).
B. Prigge

Te mai închini în duh și în adevăr?

Stop redefinirii familiei

“Dar vine un ceas, și acum este, când adevărații închinători se
vor închina Tatălui în duh și în adevăr; pentru că și Tatăl caută astfel
de închinători ai Lui”. – Ioan 4.23
Iată o întrebare de natură să pună la încercare conștiința
oricărui credincios: Te-ai închinat vreodată lui Dumnezeu Tatăl în
duh și în adevăr? Sau te-ai mulțumit să te amesteci cu religia lumii și
să iei parte la muzica, arhitectura și ritualurile ei? Știți foarte bine că
oricine poate să ia parte la astfel de lucruri. Așa cum un instrument
muzical ia parte la închinare, fără să aibă inimă și conștiință, la fel se
întâmplă cu omul natural al lumii acesteia. Acest lucru nu înseamnă
altceva decât întoarcerea la esența și la mijloacele idolatriei.
În Galateni cap. 4, apostolul Pavel discerne această idolatrie,
chiar atunci când ea luase forma ritualurilor iudaice. Dar ce-ar spune
el la vederea stării de lucruri actuale? Iar lucrul cel mai grav este că
această stare se deteriorează pe zi ce trece, lucru care va continua
până la descoperirea Domnului ISUS din cer într-o flacără de foc, ca
să aducă răzbunare asupra celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și
asupra celor care nu ascultă de evanghelia Domnului nostru ISUS
Hristos. Dumnezeu ne-a mântuit ca să ne închinăm Lui, iar această
închinare trebuie să fie în duh și în adevăr.
Pe de altă parte însă, îi îndemn pe toți frații mei în Hristos ca,
atunci când sunt adunați împreună pentru acest scop, să se închine
cu inimile pline de bucurie și să nu se mulțumească doar să
vorbească despre închinare. Câteodată pare că vorbim prea mult
despre închinare atunci când suntem strânși pentru a-L lăuda pe
Domnul.
În loc să-L adorăm, mai degrabă predicăm în rugăciune despre
închinare!
Preaiubiții mei frați, închinarea adevărată nu înseamnă să
vorbești despre închinare! În strângerile noastre pentru închinare nu
venim ca să explicăm ce este închinarea sau să subliniem
necesitatea ei; acest lucru se poate face în alt gen de strângeri.
Dacă suntem strânși laolaltă pentru închinare, atunci să-L
adorăm pe Cel în care orice suflet aflat acolo trebuie să-și găsească
plăcerea. Închinarea creștină înseamnă revărsarea către Dumnezeu
a inimilor care și-au găsit bucuria și satisfacția, prin Duhul Sfânt, în
Fiul și în Tatăl.

În tot mai multe state, tot mai multe persoane publice susțin pe
față legalizarea căsătoriilor între personae de acelasi sex. Cu tot
respectul cuvenit celor aflați în poziții de autoritate, doresc să-mi exprim
dezacordul față de opiniile și deciziile lor. Nu Curțile Constituționale,
Curțile de Justiție, Parlamentele sau Guvernele statelor Lumii sunt cele
care au definit căsătoria și din această cauză nici nu au dreptul acum să
o redefinească.
Instituția căsătoriei a fost creată cu mult timp înainte să existe
Guverne, Parlamente sau Curți de Justiție, de către același Dumnezeu
Atotputernic care a creat bărbătul și femeia. Această decizie a fost luată
de o instanță divină și nu poate fi revizuită sau modificată de nici o
instanță umană.
Dumnezeu este foarte clar când definește căsătoria:
De aceea bărbatul își va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va
uni cu nevasta sa, iar ei vor deveni un singur trup” (Gen. 2:24).
Mă rog ca Dumnezeu să aibă milă de generația noastră, în contrast
cu acțiunile noastre din ce în ce mai dezonorante la adresa Lui.

W. Kelly

Samy Tuțac

Nu-i loc mai sfânt decât acela
Nu-i loc mai sfânt decât acela, unde-i Hristos şi unde-s ai Săi
Acolo-i Duhul Sfânt puterea, acolo-i dragostea văpăi.
Cuvântul Sfânt acolo-i soare, credinţa-i umblet fericit,
Iar părtăşia simţitoare, i-avântul cel mai strălucit.
Nu-s stări mai sfinte ca acelea, de pe Taborul luminos,
Când e Hristos în toţi ce cântă, când toți ce cântă-s în Hristos
Când de Hristos e plin Cuvântul, şi-n rugăciune-i plin de El.
Atunci, afară şi-nlăuntru, Hristos străluce-n orice fel.
Nu-i ceas mai sfânt decât acela, în care-s fraţii adunaţi.
Şi inimi lângă inimi una, în duh se roagă-ngenuncheaţi.
Când rugăciunea lor se-nalţă, scăldată-n lacrimi prin Hristos,
Îngerii-s fraţi, iar fraţii-s îngeri. Pământu-i sus, iar cerul jos.
Nu-i har mai sfânt decât acela, să fii cu Domnul şi ai Săi,
În rugăciune şi-n cântare, şi-n lacrimi lângă fraţii tăi.
Oriunde-s ei, fă tot şi du-te. Oricâți sunt ei, fă tot şi stai.
Oricum sunt ei, fă tot şi-i caută. Căci unde-s ei, e-un colţ de rai.
Profeții împlinite: “Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos,

ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihneşte
peste voi.
1 Petru 4:14

