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Martie

S-o rupem cu păgânătatea…

01 – Nu iubiți lumea și nu urmați pe cel ce minte această lume -1 Ioan 2.15-23 (1 Ioan 2:15)
08 – Nu vă lăsați furați de filozofia deșartă a oamenilor – Col. 2:6-23 (Col. 2:9-10)
15 – Umblați călăuziți de Duhul, nu de firea pământească – Gal. 5:16-26 (Gal. 5:16)
22 – Echipați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu – Efes. 6:10-20 (Efes. 6:11)
29 – Fugi de păcat, și nu păcătui împotriva lui Dumnezeu – Gen. 39:1-23 (Gen. 39:9b)

În îndurarea Lui cea mare
Te chemă astăzi Dumnezeu,
Să te întorci de la pierzare.
Și nu-i prea greu…
O, nu-i prea greu.
Din Poezia “Apucă harul astăzi, frate!” de Valentin Popovici

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

Maria, Cartacai Daniel și Maria,
Danciu Ioan și Florica, Fătu
Nicolae și Stana. Surori: Alexiu
Vasilica, Armeanu Elisabeta,
Baban Antonina, Baicu Stela, Bâgu
Maria, Bratu Aurelia, Butuc
Elisabeta (Vetuţa), Capotă Ana,
Caranfil Valentina, Duliga Tănţica,
Filipescu Elena, Focşeneanu
Valerica, Gheaţă Maria, Gheorghiu
Maria, Grigoraş Rozalia şi AnaMaria, Ilea Lucica, Iordache
Steluţa, Jean Ileana, Lisenco
Victoria, Mihăilescu Aneta,
Moldoveanu Sanda, Nicolae
Emilia, Nicolin Viorica, Petrescu
Maria, Sbângu Aurica, Stănescu
C. Mariana, Şulean Doina, Untaru
Elena, Vidican Viorica, Voicu
Elisabeta. Fraţi: Aparaschive
Valy, Bălan Gino, Cazacu Daniel,
Cătrună Anghel, Crihan Luca,
Gherman Gheorghe, 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, Preda Emilia,
Voicu Elisabeta. Fraţi: Fulea
Emanoil, Silivestru Ștefan

◊ Anunţuri:

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

– Duminică, 01 Mart.ora 09.30, va avea loc
Adunarea Generală anuală a Bisericii.
– Duminică 08 Mart., în servciul divin de
seara - Programul Copiilor.
– Miercuri, 11 Mart., începând cu orele
17:00, Ora Surorilor. – Întâlnirea lunară a
surorilor din biserica “Sfânta Treime”.
– Duminică,15 Mart., în servciul divin de
seara - Fanfara va lăuda pe Domnul.
– Duminică, 22 Mart., în servciul divin de
seara - Programul Tinerilor.
– Duminică 29 Mart., în servciul divin de
seara, Orchestra Bisericii va sluji Domnului.

Cea mai minunată salvare posibilă
Motto: Ieremia 31: 31 „Iată, vin zile”, zice Domnul, „când voi face cu casa
lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou.”

-In periooada 20-21.03.2020, la Suceava, va avea loc
Conferinta Nationala a UCB din România cu tema:
Învățături biblice pentru răspândirea Evangheliei

“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Martie;
Tudor Mihaela
02
Dumitru Petruţa
Zadic Ioan
02
Moraru Dantes
Dumitraşcu David
03
Bejenaru Radu
Leţa Maria
03
Crihan Luca
Sintea Aurelia
04
Crihan Gheorghe
Dumitru Lidia
06
Caranfil Valentina
Fulea Emanuel
06
Vlăsceanu Delia
Boş Ioana
07
Turcu Roxana
Boghean Beatrice
08
Marcu Ioan jr
Holhoş Cornel
08
Cucuveanu Nastasia
Bălăn Luminiţa
09
Nicola Gabriela
Crihan Melentina
09
Condrea Ligia
Voicu Elisabeta
10
Camen Simion
Banu Cornelia
11
Niculae Emilia
Ilașcă Doina
11
Stăncioi Ioan
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“Ascultă, Doamne! Iartă Doamne! Lucrează și
nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul
Meu. Căci Numele Tău este chemat peste
cetatea Ta și peste poporul Tău” Daniel. 9 :19

Dumnezeu este drept si sfânt, distinct de tot ceea ce suntem noi,
păcătoșii. Cum putem noi să ne împăcăm cu un Dumnezeu drept și sfânt?
Dumnezeu este milos și a promis în Ieremia 31 (cu 500 de ani înainte
de Hristos) că într-o zi EL va face ceva nou. EL va înlocui umbra cu realitatea
lui Mesia. Și Se va muta cu putere în viețile noastre și-Și va scrie Legea Sa în
inimile noastre ca, astfel, să nu mai fim constrânși de legi, ci să fie dorința
noastră cea care ne îndrumă spre a-L iubi, spre a ne încrede în EL și a-L
urma. Aceasta este cea mai minunată salvare posibilă – Dumnezeu ne-a
oferit cea mai minunată Realitate din Univers în care să ne bucurăm și ne-a
mișcat inimile să cunoaștem Realitatea în așa fel încât să o savurăm în cea
mai grozavă libertate și plăcere care există. Acesta este un cadou despre
care merită să cântăm.
Aceasta este, practic, ceea ce EL promite pentru noul legământ. Dar
exista un obstacol uriaș. Păcatul nostru. Separarea noastră de Dumnezeu din
cauza nelegiuirii noastre. Cum ar putea un Dumnezeu sfânt și drept să
trateze păcătoșii cu atât de multă bunătate și să ne dea cea mai minunată
Realitate din Univers (Fiul Său) pe care noi să o savurăm cu cea mai mare
bucurie posibilă?
Răspunsul este faptul că Dumnezeu a pus păcatele noastre asupra
Fiului Său și le-a judecat pe El fiind, pentru a le putea scoate dintre omenire
și El și să ne poată trata cu milă, dar să rămână, în același timp, sfânt. În
Evrei 9:28 spune că Hristos „S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte
păcatele multora”. Hristos a purtat păcatele nostre în trupul Său când a murit
(1 Petru 2:24). El a suferit judecata (Romani 8:3). El a anulat vina noastră
(Romani 8:1). Și asta înseamnă că toate păcatele noastre au dispărut (Fapte

10:43). Ele nu mai sunt în mintea lui Dumnezeu ca fundament pentru
condamnare. În sensul acesta EL „le uită” (Ieremia 31:34). Judecata este
consumată în moartea lui Hristos.
Asta înseamnă că Dumnezeu este acum liber, în dreptatea Sa, să ne
inunde cu toate promisiunile de nedescris ale noului legământ. EL ni L-a dat
pe Hristos, cea mai minunată Realitate din Univers pentru ca noi să ne
bucurăm. Și tot EL Și-a scris voia Sa – inima Sa – în inimile noaste ca să
putem să-L iubim pe Hristos, să ne încredem în Hristos și să-L urmăm cu
dorință din interiorul nostru, cu bucurie și libertate
John Piper

Deschide-mi ochii
Deschide-mi ochii, Doamne, doresc să-Ți mulțumesc,
Căci viața mea, Isuse, are un rost.
Eliberat de tină, de patimi, de păcat,
Sunt copleșit de pace, am cugetul curat.
Îți mulțumesc, Isuse, ești tot ce-am năzuit,
Toată împlinirea vieții mă face fericit.
Născut ca om nevrednic, trăind în mediul rău,
Biruitor în viață, eu sunt cu Dumnezeu.
Ștergându-mi fărădelegea, astăzi sunt un om salvat,
Aștept cu nerăbdare să Te-ntâlnesc în fapt.
Să-Ți simt prezența vie în tot ceea ce fac,
Îți multumesc, Isuse, Te voi slăvi în veac.
Din volumul de poezii “Adu-ți aminte” de Petru Craiță

Poporul Meu, cui slujești?
Samuel a avut o slujire extraordinară! Deși am putea spune că n-a
avut un mentor prea grozav (se pare că n-a avut multe de învățat de la Eli cu
privire la creșterea copiilor... 1 Samuel 8), slujirea sa a fost încununată de
succes până la bătrânețe. Știu că nu se poate separa omul ca slujitor de
omul ca tată, soț, prieten etc., dar aș vrea să ne uităm acum doar la
aspectul slujirii. Este oare vreun secret pentru o slujire de succes (nu mă
refer la succes așa cum îl văd oamenii în general – bani, faimă, etc. – ci mă
refer la succesul de care vorbea apostolul Pavel în 2 Timotei 4:7-8)?
Acest secret se găsește în 1 Samuel 3:1a „Tânărul Samuel slujea
Domnului în prezența (înaintea) lui Eli.” Samuel „slujea Domnului”! Ei bine,
succesul slujirii are de-a face cu întrebarea foarte serioasă: „Cui slujești”?
Știu, toți spunem că „Domnului”, dar este chiar așa? Mă tem că de cele mai
multe ori „slujim oamenilor, fraților/surorilor” și nu lui Dumnezeu!

Ne ascundem destul de bine pe după frați cu gândul că „slujim
Domnului”, când de fapt slujim oamenilor! Cum ne putem da seama cui
slujim? Nu e ușor, pentru că are de-a face cu recunoașterea... cu alte
cuvinte, nu putem să ne dăm seama cui slujim, până nu suntem gata să
recunoaștem că este posibil să nu slujim Domnului și că de multe ori ne
mințim singuri! Deci, să vedem cum ne putem da seama cui slujim:
1. Ce principii ai? Baza este aici: ce-ai face și ce nu? Ce crezi și cât
ești dispus să plătești pentru crezurile tale? Care sunt valorile tale și lucrurile
care le prețuiești? Ce trăsături de caracter sunt importante pentru tine? De
ce? Tu le ai? Cu alte cuvinte, spune-mi ce crezi și am să-ți spun încotro te
îndrepți!
2. Ce te motivează? Ce anume te determină să faci ceea ce faci (mă
refer la a-L sluji pe Dumnezeu!)? dacă cineva ți-ar spune (din răutate, adică
sper să nu aibă dreptate!) că nu ești chemat la ceea ce vrei să faci, că nu e
de tine etc., te-ar demotiva în așa fel încât nu vei mai sluji cu darul tău
niciodată, niciunde? Chiar dacă aprecierile celor din jur contează destul de
mult, dacă ele reprezintă „motorul” a ceea ce faci și „combustibilul”, atunci...
s-ar putea să slujești oamenilor.
3. Care îți este scopul: de ce faci ceea ce faci? Ce te aștepți să obții
pe termen scurt? Dar pe termen lung? Sunt cele două așteptări una și
aceeași? Adică, pe termen scurt vrei să placă oamenilor și pe termen lung să
fie încântat și Dumnezeu? Sau faci tot ce îți stă în putință ca Dumnezeu să
spună: „bine rob bun și credincios!”, și acum și la final? De ce spun asta?
Pentru că s-ar prea putea ca ceea ce apreciază oamenii să nu aprecieze și
Dumnezeu! Dar, ceea ce apreciază Dumnezeu, întotdeauna vor aprecia și
copiii Săi!
Pe scurt, unul din secretele slujirii cu succes este să „slujești
Domnului” înaintea oamenilor și nu oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Când
vei căuta să faci așa vei observa că va dispărea: -bariera locului (eu nu
slujesc acolo...), -bariera timpului (eu nu slujesc decât atunci...), -bariera
formelor (eu nu slujesc decât așa...), -bariera aproapelui (eu nu(-i) slujesc
cu(lui) x sau y...) etc.
Oprește-te puțin și gândește-te foarte serios: tu cui ai slujit până
acum?
Pastor Doru Hriscu
Profetii împlinite: „ Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe ISUS ca Domn şi dacă

crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin
credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge
la mântuire, după cum zice Scriptura: „Oricine crede în El nu va fi dat de
ruşine.” În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec, căci toţi au acelaşi
Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.”
Romani 10:9-12

