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2019 - Planul lui Dumnezeu pentru biserică
Septembrie Să cunoaștem unicitatea, unitatea și relevanţa Sfintei Scripturi
01 – Relevanţa Sfintei Scripturi – Iov 26:1 -14; 38:1-23
(Prov.8:27-31)
08 – Răspândirea Sfintei Scripturi – Marcu 16:15-18
(Mat.24:14)
15 – Supraveţuirea Sfintei Scripturi – F. Ap.4:1-22
(2 Cor. 2:17)
22 – Actualitatea Sfintei Scripturi – 1 Cor. 10:1-13
(Rom.15:4)
29 – Supremaţia Sfintei Scripturi – Neem. 8:1-8; Ezra 7:6-10 (Iosua1:8)
Anul III

Duh de sfat şi de tărie,
De lumini fără apus,
Vie-a Ta Împărăţie,
Cu iubire si frăţie,
Și la noi ca-n ceruri sus.
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
Mariana, Şulean Doina, Untaru El.,
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:

Anul VIII, Nr. 100, 01 SEPTEMBRIE 2019

- Duminică, 01 Septembrie, în programul de
dimineață va avea loc prezentarea taberei ce
s-a desfășurat în vara aceasta la Dunavățu
de Jos, jud. Tulcea.
− În programul de seara o să fim vizitați de
pastorul Daniel Fodorean.
− Duminică, 15 septembrie, în serviciul divin
de seara - programul tinerilor.
- Întâlnirea lunară a surorilor "Ora surorilor"
va fi întreruptă pentru o vacanță de două
luni, în septembrie și octombrie.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna:Septembrie

Silivestru Ligia
Varvara Elena (Geta)
Voicu Monica
Chiriş Sabina
Lipan Eugenia
Manghiuc Lidia
Aparaschive Viorel
Costiuc Liliana
Ilaşcă Alina Alexandra
Rusu Sofia
Focşeneanu Valerica
Camen Constantin
Moga Maria
Frăţilă Tabita

01
01
01
03
03
03
04
07
07
07
08
10
10
11

Szente Cristina
Rusu Lidia
Şocariciu Ioan
Pătrană Florieta
Vlad Emilia
Maxim Timotei
Nicola Rodica
Preda Emilia
Untaru Elena
Cazacu Violeta
Rafte Maria
Grancea Daniela
Marin Simona

11
15
15
19
19
20
22
22
22
23
25
27
28

“Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înlăuntrul
meu? Nădăjduiește în Dumnezeu căci iarăși ÎL
voi lăuda, El este Mântuirea mea și Dumnezeul
meu. ”
Ps. 42:5 și 11

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

SUFERINȚA CA ACT AL ÎNCHINĂRII
"...Domnul a dat, și Domnul a luat, - binecuvântat fie Numele Domnului!" Iov 1:21

Pe pământul acesta viața este scurtă și plină de necazuri. Dacă o
raportăm la veșnicie, chiar așa este. Doar dincolo de nori și soare, viața este
fără sfârșit și abundă de bucurii, iar aici jos... dureri, necazuri, ură, patimă,
neajunsuri, despărțiri, acuzații, frică, șantaj și curse, lacrimi și întrebări...
Uneori, parcă am vrea să evadăm, să ne ducem de aici, să apucăm
universul dacă am putea, dar nu putem! Dumnezeu ne-a legat de glie atâta
timp cât vrea El. Să știți că vom fi aici, pe pământ, în această vale a
plângerii, până când El ne va lua! Bine, bine, dar ce facem cu cele de mai
sus, cu cele rele? Le lăsăm așa, dar le folosim ca mijloace de închinare. La
asta ne inspiră și Iov.
Nu-i ușor lucru să te închini lui Dumnezeu prin necazurile vieții, dar
este extrem de folositor. Nu-i simplu, dar e necesar. N-avem înclinație pentru
aceasta, dar trebuie. Atunci și acolo, în necaz, să nu păcătuiești cu limba, să
nu gândești rău, să nu ridici întrebări nebune, să nu te lași ispitit de posibilele
sfaturi neînțelepte ale partenerului de viață, ci să binecuvântezi, să
mulțumești, să cânți și să te rogi, să te închini în fața Aceluia care știe, vede
și poate totul și la vremea potrivită vrea să-ți dea înapoi îndoit ce ți-a luat.
Da, aici trebuie să ajungem. Poate mai avem până la nivelul acesta
de spiritualitate, dar tocmai aici vrea Dumnezeu să fim aduși. Odată ajunși
aici, e foarte aproape cerul, răsplata eternă, Paradisul cu Dumnezeu.
Așadar, de vom fi încercați prin suferință, să ne închinăm lui
Dumnezeu. Să nu întoarcem rău pentru rău, să nu blestemăm când suntem
deposedați, să nu ne lăsăm ademeniți de explicațiile oamenilor la cauza
suferinței, să nu păcătuim cu limba, să nu ne lepădăm de Dumnezeu!
Dragi prieteni și frați în Hristos, închinați-vă lui Dumnezeu chiar și în
necazuri. Ce realizare, să faci din Valea Plângerii Muntele Închinării!
Pastor Ioan Cocîrțeu

Ignoranța garantează nelegiuirea

de John Piper

"Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia,
prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui," (2 Petru 1:3).
Sunt uimit de puterea despre care zice Biblia că o are cunoaşterea. Gândițivă la acest text din 2 Petru 1:3: "Dumnezeiasca Lui putere ne-a tot ce priveşte
viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui"
În adevăratul sens al cuvântului, toată puterea lui Dumnezeu disponibilă
pentru a trăi şi a fi evlavios vine prin cunoaștere! Uimitor! Câtă prioritate ar trebui
să dăm doctrinei şi instruirii prin Scripturi! Sunt la mijloc viața şi evlavia. Nu
înseamnă că cunoașterea garantează evlavia. Nu face asta. Dar se pare că
ignoranța garantează nelegiuirea. Deoarece, ap. Petru spune că Divina Lui
putere care duce la evlavie vine prin cunoașterea lui Dumnezeu!
Iată trei implicații, o avertizare şi o promisiune.
1 Citiți! Citiți! Citiți! Dar aveţi grijă să nu vă irosiţi timpul cu spuma
teologiei. Citiţi cu atentie pasajele bogate despre Cel ce "ne-a chemat prin
slava și puterea Lui."
2 Meditați! Meditaţi! Luați-vă timp să vă gândiți la Biblie. Puneți întrebări.
Tineţi un jurnal. Fiţi umil măcinaţi de a pune lucrurile cap la cap. Cele mai
adânci rezultate vin ca urmare a încercării de a vedea rădăcina care
unește două ramuri aparent antagonice.
3 Practicați. Practicați. Integraţi-vă într-un mic grup căruia îi pasă în mod
pasional de adevăr. Nu un grup căruia îi place să vorbească şi să ridice
întrebări care să dezbine. Ci căutați un grup care crede din toată inima că
există răspunsuri clare si precise la toate problemele biblice.
Avertizare: "Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă" (Osea 4:6), sau "Au
râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere"(Romani 10:2).
Promisiunea: cunoașterii? -"şi nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe
fratele său, zicînd: «Cunoaște pe Domnul!» Căci toți Mă vor cunoaște, dela cel
mai mic pînă la cel mai mare dintre ei. Pentrucă le voi ierta nelegiuirile, și nu-Mi
voi mai aduce aminte de păcatele și fărădelegile lor" (Evrei 8:11-12).

De nu-mi erai decât un prieten

de Traian Dorz

Ce dor frumos, ce Rai ne leagă!
eu cânt cu lacrimi, Tu le-alini.
De dragul Tău mi-e lumea dragă,
că-n ea Te văd și-n flori și-n spini.

Când turme trec ducându-și dorul
și spune-un fluier: “Sunt cu voi!”
De dragul Tău mi-e drag păstorul
ce-și pune pieptul pentru oi!

În crinii albi Ți-e sărutarea,
în maci văd sânge pe Calvar.
De dragul Tău mi-e dragă marea
și cerul fără de hotar!

În cei aleși Îți văd iubirea,
cu ei cântându-Ți psalmi în văi…
De dragul Tău le sorb privirea;
pe-obrajii lor, sărut pe-ai Tăi!

În bulgări reci Te văd cum sameni
și-n spini văd pașii sângerați.
De dragul Tău iubesc pe oameni;
azi sunt străini, mâini, poate frați!

Și cât mi-e dat să nu-Ți văd fața,
dorit de stele ca un mag,
De dragul Tău mi-e dragă viața,
și moartea nu-i decât un prag…

Administrația Trump somează cel mai mare spital din Vermont
să renunțe la practicile de obligare a personalului medical
de a participa la avorturi
împotriva convingerilor religioase și/sau morale
Biroul pentru Drepturi Civile (BDC) din cadrul Departamentului de Sănătate
și Servicii Umane al Administrației Trump a emis un comunicat de presă prin care
anunță că a transmis o Notificare de Încălcare Centrului Medical al Universității din
Vermont (CMUV), pentru obligarea angajaților să participe la avorturi împotriva
voinței lor. Spitalul se face astfel vinovat de încălcarea „Amendamentelor Bisericii”,
adoptate în 1970 la Codul SUA, prin care este protejată libertatea de conștiință a
personalului medical care nu dorește, din motive religioase sau convingeri morale,
să participe la proceduri privind avorturile și sterilizările.
Notificarea se bazează pe rezultatul investigației efectuată de BDC în urma
plângerii pe care o asistentă a clinicii în cauză a depus-o pe 9 mai 2018. Aceasta
acuză faptul că în 2017 a fost forțată să participe la un avort împotriva convingerilor
sale. Asistenta a fost programată pentru intervenție și i s-a adus la cunoștință că
este vorba de un avort abia când a intrat în sala de operații. Cu toate că asistenta a
cerut să fie înlocuită cu altcineva din personalul disponibil, medicul i-a refuzat
solicitarea. Asistenta s-a temut că va fi concediată și chiar își va putea pierde licența
de practică dacă va părăsi sala de operații și astfel a fost nevoită să participe la
avort. Investigația a scos la iveală că acesta nu a fost un caz singular, ci este vorba
de politica spitalului.
Roger Severino, directorul BDC, a declarat că „Obligarea personalului
medical să asiste la luarea de vieți omenești le produce acestora o traumă morală,
care nu numai că este greșită și inutilă, dar încalcă și prevederile legii federale.
Investigația noastră a scos la iveală discriminări grave ale CMUV împotriva
asistentelor și personalului medical care nu pot din motive de conștiință să asiste la
avorturi elective (efectuate doar în baza deciziei pacientei, fără justificare medicală).”
În notificare se arată că CMUV are 30 de zile pentru a comunica dacă este
de acord să coopereze cu BDC pentru a-și corecta politicile și procedurile în sensul
de a nu mai permite ca personalul medical să fie obligat să participe la avorturi
împotriva obiecțiilor de conștiință și să remedieze imediat efectele discriminărilor
anterioare. În caz contrar, CMUV ar putea pierde finanțarea de la bugetul federal de
care beneficiază încă din 1998. Potrivit comunicatului BDC, în ultimii 3 ani CMUV a
primit granturi federale în valoare de 1.6 milioane de dolari.
Severino a spus că „BDC este gata să acorde CMUV asistență pentru
modificarea politicilor și procedurilor în conformitate cu respectarea dreptului libertății
de conștiință și corectarea efectelor încălcării acestuia”.
Sursa: lifenews.com

Profetii împlinite: “Aşa că putem zice plini de încredere: Domnul este ajutorul

meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Aduceţi-vă aminte de mai
marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu: uitati-vă cu băgare de
seamă la sfârşitul felului lor de veţuire şi urmaţi-le credinţa! ISUS Hristos este
acelaşi ieri şi azi şi în veci“
Evrei 13:6-8

