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2019 - Planul lui Dumnezeu pentru biserică
August Să cunoastem unicitatea, unitatea și relevanţa Sfintei Scripturi
04 – Înţelegerea Sfintei Scripturi – F. Ap. 8:26-40;
(2Pet.1:20-21)
11 – Autoritatea Sfintei Scripturi – F. Ap. 2:22-47;
(Rom.1:16)
18 – Lucrarea Sfintei Scripturi – 1 Pet.1:14-25
(Evrei 4:12)
25 – Ineranţa Sfintei Scripturi – 2 Cor. 1:1-24; Mat. 5:17-20 (Mat. 7:18)

Anul III

Duh blajin de mângăiere,
Tu rămâi mereu cu noi,
Unge rănile-n tăcere,,
Undelemn peste durere,
Bucuria de apoi.
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. Voicu Elisabeta.
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.
Fraţi: Fulea Emanoil, Silivestru
Ştefan.

◊ Anunţuri:
− În perioada 12-17 aug. se va organiza o Tabără
pentru copii in localitatea Dunavățul de Jos.
− Miercuri 14 aug. începând cu orele 1700, Ora
Surorilor.– Întâlnirea lunară a surorilor.
− Duminică, 18 aug. în serviciul divin de dimineață
- programul tinerilor.
− În perioada 22-25 aug. - va avea loc Festivalul
Național Creștin C Major, dedicat generației tinere,
locația: Piațeta Perla (Mamaia).
− În perioada 26 aug.-1 sept Fundaţia Jubilate va
organiza la Universitatea Emanuel din Oradea Str.
Nufărului nr. 87, Cursul intensiv de dirijat. Pe lângă
abordarea tehnicii dirijorale şi cântarea în
ansamblu, cursul se va focaliza pe tehnica de
repetiţie.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna:

Gherman Ana
Moldoveanu Sanda
Răchită Marinel
Vasilioglu Marin
Tărnăuceanu Severin
Dumitrăşcuţă Radu
Negru Adrian
Nicola Aurel
Olariu Ana-Maria
Iordache Steluţa
Camen Maria
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August

Aparaschive Maria
Georgescu Mirela
Crăiţă Floarea
Nicolin Viorica
Pascale Ioan
Bădulescu Gabriela
Negoi Dorian
Todor Ecaterina
Rusu Fabian
Puha Georgeta
Bogdan Victoria
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“Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce
se tem de El şi-i scapă din primejdie. Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul!
Ferice de omul care se încrede în El. Temeţivă de Domnul voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu
duc lipsă cei ce se tem de El! ”
Ps 34:4-9

Anul VIII, Nr. 99, 01 AUGUST 2019
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

Norul formalismului care-L ascunde pe Domnul ISUS
Formalismul a fost combătut de ISUS în timpul misiunii Sale pe pământ.
De acest păcat sufereau fariseii. De pe programul lor practic au fost șterse cu
desăvârșire: dreptatea, mila și credincioșia. Nu pentru că ele n-au fost găsite
bune și de folos, ci pentru că norul formalismului ascunsese valoarea și
necesitatea lor, înlocuindu-le cu spălare de mâini, vase, etc. În timp ce
religioșii studiau în Templu și în sinagogi porunca cea mai mare a iubirii,
văduvele și orfanii mureau de foame și de frig. Cântările frumoase ale
psalmiștilor de demult și câteva porunci ușor de îndeplinit, rămăseseră tot
rodul celor care studiau porunca iubirii. Ei se pretindeau a fi fiii lui Avraam.
Nu putem spune despre ei că erau nerugători, din contră, făceau
rugăciuni lungi, dar seci. Nu putem spune că erau zgârciți, fiindcă dădeau
zeciuială. Și apoi nu putem spune că nu erau plini de râvnă pentru legea lor.
Dar cu toate acestea ISUS le zice: “Vai de voi”.
Ce ușor e să fii umbrit de acest nor periculos și să pierzi pe Isus. De câte
ori noi ne mulțumim de noi înșine, de ni se pare că tare greu ne-am găsi
pereche? Ce bine ar fi dacă am ști că noi nu suntem ceea ce ne vedem noi,
ci ceea ce ne văd alții. Suntem adânc înșelați atunci, când credem că botezul,
cântările, poeziile și predicile sunt și formează tot ce Cristos Domnul are
nevoie.
În timp ce societatea din jurul nostru merge spre iad, noi să ne mulțumim
cu un nume, iar atunci când cere faptele milei și jertfei în lucrul Său să ne
mărginim la niște forme seci din care Domnul ISUS lipsește cu desăvârșire?
Niciodată nu vom putea arăta lumii decât ceea ce avem și vedem noi.
Împrăștie deci norul formalismului care ascunde pe ISUS din fața ta, ca să-L
poți vedea în toată strălucirea gloriei Sale, doar pe Domnul ISUS.
pastor Simion Cure, extras din predică, anii ’40

Vorbește Dumnezeu prin fenomenele meteorologice?

Domnul să se îndure de noi și de copiii noștri!

Vremea extremă devine, ușor-ușor, noua normalitate. Nici nu a trecut
bine furtuna de proporții istorice de miercuri seara, că în nordul Greciei se și
formează o alta de felul acesta. Specialiștii le numesc furtuni supercelulare.
Ele pot genera ploi torențiale, vânt puternic, descărcări electrice de lungă
durată și căderi masive de grindină. Ce este de remarcat anul acesta și pentru
mare parte din Europa este frecvența mare de apariție a acestor furtuni
severe.
În urmă cu două luni de zile la poalele Muntilor Alpi au căzut 180 de litri de
precipitații pe metru pătrat în două zile. În Germania și Polonia ploile torențiale
au lăsat în urmă străzi transformate în lacuri, drumuri și căi ferate închise,
locuințe inundate.
Fenomene meteo extreme au avut loc și în centrul SUA, unde au fost
înregistrate 30 de tornade în doar 24 de ore. România zilelor noastre are parte
de fenomene meteo extreme: 38 de avertizări de vijelii și inundații au fost
emise în primele 9 zile ale lunii iunie, unele dintre ele fiind cod roșu.
În astfel de condiții se vorbește despre o dezlănțuire a naturii. O consecință
firească a intervenției lipsite de respect din partea oamenilor asupra naturii. În
urma temperaturilor foarte ridicate, mass-media rusă a comentat în anul 2010
faptul că fenomenele meteorologice extreme care au afectat țara sunt o
"pedeapsă de la Dumnezeu", pentru "lipsa de credință a oamenilor".
În mod categoric primim un mesaj de la Dumnezeu prin tot ceea ce se
întâmplă. Natura, fiind parte a creației lui Dumnezeu, acționează doar la
comanda Creatorului. „foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năpraznice,
care împliniți poruncile Lui” Ps.148:8 Natura nu se dezlănțuie de capul ei.
Butonul de activare este în cer la Dumnezeu.
În fața naturii mișcate de mâna Atotputernicului Dumnezeu omul este
neputincios. E slab, mărunt, predispus nimicirii în orice secundă. Putem spune
ca Moise: „... suntem mistuiți de mânia Ta, și îngroziți de urgia Ta.” Ps. 90:7.
Ploaia, furtunile, temperaturile ridicate nu sunt neapărat o consecință a mâniei
lui Dumnezeu față de păcatele noastre. Ele pot fi avertizările lui Dumnezeu
pentru pocăința noastră.
Și atunci când Dumnezeu acționează pe pământ prin potop de ape, prin
calamități naturale, prin zile toride, El rămâne veșnic bun. Eu mă închin
înaintea Lui și Îi accept voia. Nu am voie să păcătuiesc spunând că El e rău.
“Nebunia omului îi suceşte calea şi apoi cârteşte împotriva Domnului cu
inima lui.” Prov. 19:3
Când toate acestea se întâmplă sub ochii noștri trebuie să crească în noi
teama de Dumnezeu. El face tot ce vrea, sus în cer și jos pe pământ. Mie îmi
rămâne doar strigătul disperat: „Doamne, ai milă de mine!” Ps.30:10

Acum câteva zile o familie de români din Anglia a fost nevoită să-și
mute copiii la o altă școală din cauza propagandei LGBT extrem de
agresivă. Am înțeles că din anul 2020 toate școlile din Anglia vor avea
în programă educația LGBT! Provocarea pentru părinți va fi foarte mare
și sper să ne trezim din somnul letargic în care ne-am adâncit de o bună
bucată de vreme și să nu mai credem că la noi nu va fi la fel.
Sper că tot mai mulți părinți încep să realizeze în ce lume trăim, dar
mai ales în ce lume vor trăi copiii noștri. Nu am nici un dubiu că trăim
într-o lume nebună, o lume a valorilor răsturnate, o lume aflată cu arme
și bagaje în slujba lui Satan. Avem de a face cu o societate profund
anticreștină, o lume care luptă împotriva lui Dumnezeu, pe față, fără
ocolișuri!
Zi de zi auzim că într-un loc sau altul creștinii sunt obligați să renunțe
la chestiuni care le sunt dragi, care fac parte din ethosul lor, pentru a
nu-i jigni pe unii sau pe alții. Ce este foarte interesant? Că doar credința
și tradițiile creștine îi ofensează pe toți. Obiceiurile ciudate ale altor
grupuri religioase nu deranjează pe nimeni, sunt multiculturalism.
Aberațiile propagandei gay, a ideologiei de gen, sau mai nou, a
pedofililor, nu deranjează lumea civilizată, sunt dovada emancipării
societății.
Evenimentele din ultimii ani legate de răpirea copiilor din familii,
inclusiv pe motiv de “creștinism radical”, sunt o mare provocare pentru
noi. Ce vom face? Cum vom răspunde acestor provocări? Vom învăța
copiii la Biserică să-L mărturisească pe Cristos, iar acasă le vom spune
să nu facă asta?
Dacă vom fi acuzați de îndoctrinarea copiilor noștri, ce vom face?
Dacă școlile din România vor avea în programa lor ideologia de gen sau
propagandă LGBT, ce vom face?
Ne vom conforma sau vom plăti scump. Nu există cale de mijloc. Nici
jumătăți de măsură. Nu e vorba doar de viitorul copiilor noștri, e în joc
eternitatea lor. Dumnezeu să se îndure de noi și de copiii noștri.

Pastor Ioan Cocîrțeu

Pastor Samy Tuțac

Profetii împlinite : “El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi a

fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi, care, prin El, sunteţi credincioşi
în Dumnezeu, care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă, pentru ca credinţa şi
nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.
1 Petru 1 : 20-21

