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                 18. Omota Nicu
                 19. Oprea Aurica
  20. Pır̂vu Florian
                 21. Radu Anișoara
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Anunțuri:

Sunt	singur!
1	Regi	19:9-18

Minciuna	care	te	poate	afecta:	Sunt	singur!

Adevărul	care	te	eliberează	de	minciună

Decizia	îți	aparține

	 	 	 	 	 	 	 											Pastor,	Aurel	Gacea

	▀      MAREA	 UNIRE. O sută de ani de la 
Marea Unire din 1918 de la Alba Iulia. Două mii 
de ani de la Marea Unire a omului cu Dumnezeu 
de  la  Golgota .  O	 dezbatere	 istorică,	
sociologică	 și	 teologică pe această temă de 
actualitate: Marea Unire. Roagă-te și invită 
prieteni, vecini, cunoscuți,  sâmbătă,	 1	
Decembrie,	de	 la	ora	17.00. INVITAȚI SPECIALI: Pastor,	Vasile	Bel, autor al 
cărții	Baptiștii	și	Marea	Unire	din	1918; Dr.	Marius	Silveșan, doctor ın̂ istorie; 
Pastor,	Costel	Ghioancă.

▀ CATEHEZĂ.	Reamintim celor doritori și hotărâți să-L urmeze pe Domnul 
Isus Hristos, că a ı̂nceput un nou	 studiu	 de	 cateheză,	 de cunoaștere a 
principalelor doctrine biblice. Sunt așteptați toți cei care doresc să cunoască 
adevărurile Scripturii privind mântuirea sufletului și care au ın̂trebări legate, ın̂ 
special de mântuire. I�ntâlnirile au loc ın̂ fiecare duminică	dimineața de la ora	
9.00, ın̂ corpul din față, la etaj (bibliotecă).

▀ DEZBATERI	DESPRE	UCENICIE.	Vă aducem la cunoștință că ın̂ perioada 
următoare, ın̂ slujbele de duminică seara, vor fi prezentări și dezbateri despre 
ucenicie. Vom căuta să ın̂țelegem mai bine ce ın̂seamnă a fi ucenic al lui Hristos, 
cum putem deveni ucenici ai lui Isus, cum putem face ucenici ın̂ biserică și ın̂ afara 
ei. Vă așteptăm așadar, ın̂ fiecare duminică după amiază, să ın̂vățăm ım̂preună 
UCENICIA	ÎN	ȘCOALA	LUI	ISUS.	Frații botezați, care doresc să participe la un timp 
de instruire și la o mai bună ın̂țelegere a ceea ce ın̂seamnă să fii ucenic al lui 
Hristos și cum poți face ucenici, sunt așteptați miercuri seara după terminarea 
slujbei, la ora 19.45. 

▀ BINECUVÂNTARE. Familia Gacea Andrei și Maria ıș̂i aduce azi cu bucurie 
cel de-al doilea copil, Ștefan, ca să ne rugăm pentru binecuvântarea lui. Andrei și 
Maria, ım̂preună cu băiețelul mai mare, Theo, sunt membri transferați  de curând
ın̂ Biserica Harul. Astăzi, Cuvântul Domnului va fi predicat de bunicul lui Ștefan, 
fratele Aurel Gacea, păstor al Bisericii Baptiste din Tulcea. Dumnezeu să 
binecuvânteze toată familia!

▀      ÎNTÂLNIRE	SURORI. Surorile sunt invitate pentru un timp de părtășie ın̂ 
rugăciune și studiu biblic, vineri,	de	la	ora	18.00.

▀      BĂRBAȚI. Invităm TOȚI bărbații botezați să ı̂nvățăm ı̂mpreună din 
Cuvânt cum să fim ucenici și cum să facem ucenici. I�n fiecare miercuri	de	 la	
19.40,	la	capelă.

▀	 EUTIH.	 Fiecare avem luptele noastre personale. I�mpreună suntem 
ın̂regimentați ın̂ armata lui Hristos, Biserica, și luptăm cot la cot ın̂ bătăliile 
spirituale. Marți, ducem o altfel de luptă. Urmărește informațiile de pe grupul de 
WhatsApp sau ın̂treabă un prieten!

▀ ADOLESCENȚI.	Vino la ın̂tâlnirile adolescenților în	fiecare	vineri,	de	la	
ora	18:30! Citim ım̂preună Biblia, descoperind viața	lui	Iosif și ın̂vățând de la el 
cum să o trăim pe a noastră. I�n plus, ne jucăm, cântăm și mâncăm diverse chestii 
(comestibile). Te așteptăm și pe tine!

▀  GRUPURI	DE	RUGĂCIUNE. Vă reamintim că există un timp de rugăciune 
în	fiecare	duminică	dimineața	de	la	ora	9.00-9.50, pentru frații, surorile și 
tinerii care doresc să mijlocească pentru lucrarea Domnului din biserica noastră. 
I�ntâlnirile au loc ın̂ corpul din față, la etaj.

▀ CITIREA	BIBLIEI. Săptămâna viitoare se va citi din Exod	de	la	cap.	7-13;	
Psalmi	de	la	cap.	20-30, conform programului de citire DIALOGOS.

	“Nu	te	teme,	căci	Eu	sunt	cu	

tine;	nu	te	uita	cu	îngrijorare,	

căci	Eu	sunt	Dumnezeul	tău;	

Eu	te	întăresc,	tot	Eu	îţi	vin	în	

ajutor.	Eu	te	sprijin	cu	

dreapta	Mea	biruitoare.”

Isaia	41:10

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SĂPTĂMÂNII	

18.00	–20.00 

18.00	–19.30 



DE ZBATEREA	 D E	 DUM IN I CĂ

 Domnul Isus, prin moartea și ın̂vierea Sa, a 
făcut  posibil ca Noul Legământ să fie instituit.
	 Domnul Isus Hristos este Mijlocitorul și are 
slujba de Mare Preot ın̂ Noul Legământ.
	 „ Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât 
mai ın̂altă cu cât legământul al cărui mijlocitor este 
El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune” 
Evrei 8:6.

Care sunt alte legăminte pe care Dumnezeu  
le-a făcut cu omul, de ce este mai bun Noul Legământ 
față de oricare alt legământ făcut anterior  și care 
sunt „ făgăduințele mai bune” promise?
	 Vino să descoperim ım̂preună!

							STUDIU	SURORI

DIN	 ISTORIA	BISERICII
Un	om	de	neuitat	-	Matthew	Henry

Matthew Henry a fost al doilea fiu dat de 
Domnul lui Katherine și Philip Henry. S-a născut pe 
18 octombrie 1662 ın̂ Broad Oak, la o fermă situată ın̂ 
provincia  Flintshire, orașul Iscoid, regiunea Salop. 
Fiind născut prematur, părinții se temeau că va muri 
la naștere sau curând după aceea. Așa că a fost 
botezat la naștere, ı̂ntr-o zi de Sabat. Această 
problemă a fost o povară ın̂ plus pentru tatăl său, care 
era un bun slujitor al Domnului. Mama provenea 
dintr-o familie respectabilă. Din moștenirea ei 
modestă, soțul ei putea predica enoriașilor săi fără a 
cere vreo plată. 

Deși plăpând din punct de vedere fizic, 
intelectual și spiritual, Matthew era talentat. Precoce 
fiind, putea  citi cu voce tare un capitol din Biblie de la 
vârsta de 3 ani. William Turner a fost profesorul său 
și l-a ın̂vățat gramatica și latina. Serios din fire, era cu 
mult mai matur decât vârsta pe care o avea.  Avea 9 
ani când i-a scris tatălui său următoarea scrioare: „I�n 
fiecare zi de când ai plecat, mi-am făcut lecțiile, 
câteva versete ın̂ latină și două versete din Noul 
Testament ın̂ greacă. Sper că le-am făcut bine și voi 
continua până când te ın̂torci”. Scrisoarea se ın̂cheie 
cu niște cuvinte ce reflectă o ın̂țelegere spirituală 
profundă.  „Providența ne arată că păcatul e cel mai 
mare rău, căci a adus boala. Hristos este cel mai mare 
bine;  să-L iubim așadar. Păcatul este cel mai mare 
rău, de aceea să-l urâm cu o ură desăvârșită”.

El s-a născut ın̂tr-o vreme când copiii mureau 
la o vârstă fragedă. Fratele său, John, nu a 
supraviețuit și a murit când era copil. Când avea  10 
ani, a suferit de o febră persistentă. Părea că va muri 
din nou. Din nou, Domnul S-a ın̂durat de el și i-a 
cruțat viața. 

Când a ım̂plinit 13 ani, Matthew Henry a scris 
un fel de catalog al ın̂durărilor primite, detaliind 
progresul regenerării sufletului său. 

„Cred	 că	 acum	 3	 ani	 	 am	 fost	 convins	 de	 o	
predică	 a	 tatălui	 meu	 din	 Psalmul	 51:17	 „Jertfele	
plăcute	 lui 	 Dumnezeu	 sunt	 un	 duh	 zdrobit:	
Dumnezeule,	 tu	 nu	 disprețuiești	 o	 inimă	 zdrobită	 și	
mâhnită”.	Cred	că	asta	m-a	înmuiat.	Apoi,	am	început	
să-L	caut.”

Sensibilitatea sa spirituală a fot sporită de 

Vă ı̂ndemn dar, ı̂nainte de toate, să faceți 
rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți 
oamenii, pentru ım̂părați și pentru toți cei ce sunt 
ın̂ălțați ın̂ dregătorii, ca să putem duce astfel o viață 
pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea.  
1 Timotei 2:1-2

Egipt	–	Locul	17	în	Topul	Mondial	al	
Persecuției

 I�ntr-o țară unde 90% din populaţie este de religie 
musulmană, creştinii din Egipt au fost trataţi ca cetăţeni de 
mâna a doua ı̂ncă de la sosirea islamului pe aceste 
meleaguri.

Apariţia grupărilor radicale islamiste a intensificat 
persecuţia ım̂potriva creştinilor, afectând pe credincioşii 
din sate, oraşe, ın̂ locuri publice şi la locurile de muncă.

I�ndepărtarea fostului preşedinte egiptean 
Mohammed Morsi ın̂ 2013 a făcut ca grupările extremiste 
să devină şi mai violenţe ım̂ potriva creştinilor, pe care ei ıî  
acuză că au contribuit la ın̂lăturarea preşedintelui.

Gruparea teroristă ISIS, ın̂ mod special, a organizat 
mai multe atentate violente ın̂ zone diferite ale ţării. O 
contribuţie importantă la creşterea nivelui de persecuţie o 
are şi importanța scăzută pe care egiptenii o acordă 
libertăţii religioase şi altor drepturi ale omului.

Cei care provin din familii musulmane şi se 
convertesc la creştinism, ın̂fruntă o presiune ridicată din 
partea celorlați membri ai familiei de a se ın̂toarce la islam.

Existenţa unei legislaţii stricte şi ı̂nguste face 
dificilă pentru creştini obținerea de locuri pentru a se 
aduna sau a construi locaşuri de ın̂chinare, iar ostilitatea şi 
violenţa la adresa celor care reuşesc totuşi să se ın̂tâlnească 
ın̂ comun creează pentru aceştia un mediu tensionat şi 
restrictiv.
 	 I�n ultimii 5 ani mai mult de 1.600 de creştini dn 
satul Kom El-Loufy  le este refuzat dreptul de a se ın̂tâlni ın̂ 
clădirea bisericii din satul lor datorită ostilităţii 
musulmanilor din localitate şi a refuzului autorităţilor de a 
le elibera autorizaţia pentru funcţionare.

I�n Duminica Floriilor 2017 , doi atacatori sinucigaşi 
au detonat  bombe, ucigând 45 de enoriaşi şi rănind alţi 100 
ın̂ oraşele Tanta şi Alexandria. Gruparea ISIS a revendicat 
ambele atacuri.

Pe 26 mai 2017 , 28 de creştini copţi care călătoreau 
cu un autobuz spre o mănăstire au fost opriţi ın̂ drumul lor 
şi ucişi prin ı̂mpuşcare, după ce au refuzat să se 
convertească la islam.

Rugaţi-vă	pentru	Egipt

Rugaţi-vă	pentru	 creştinii	 convertiţi	 de	 la	 islam	 şi	
care	au	fost	daţi	afară	de	către	familiile	lor	din	casele	unde	
locuiau.	Rugaţi-vă	că	Domnul	să	le	scoată	în	cale	adăpost	şi	
să	le	dea	mângâiere.

Rugaţi-vă	pentru	 clericii	 islamici,	 ca	aceştia	 să-L	

cunoască	 pe	 Hristos,	 pentru	 ca	 să	 fie	 folosiţi	 pentru	

scopurile	Lui.

Rugaţi-vă	pentru	creştinii	cărora	le	sunt	refuzate	

drepturi	elementare	în	sfera	socială,	politică	sau	juridică,	

ca	 aceştia	 să	 se	 încreadă	 în	 puterea	 şi	 înţelepciunea	 lui	

Dumnezeu.

Vietnam	–	Locul	18	în	Topul	Mondial	al	
Persecuției

Principalii responsabili de persecuţia creştinilor 

din Vietnam sunt autorităţile guvernamentale şi cele 

locale, la care se adăugă cultura tribală. Vietnam este una 

dintre cele cinci ţări din lume care ın̂că mai este condusă 

de un partid comunist.

Sunt  adoptate  legi  care  dezavantajează 

minoritatea creştină, iar aplicarea acestora aduce 

persecuţie pentru creştini din partea autorităţilor locale. 

Cea mai mare confesiune creştină din Vietnam este cea 

romano-catolică, care este considerată ca fiind suspectă 

pentru că ar avea legături cu puterile străine.

Liderii grupurilor etnice consideră creştinii nişte 

trădători ai culturii şi identităţii lor tribale, şi membrii 

multor comunităţi rurale se unesc cu ei ın̂ persecuţia 

ım̂potriva creştinilor.

Montaniarzii (oamenii de la munte) reprezintă un 

grup etnic ce conţine o minoritate importantă de creştini 

protestanţi, sunt consideraţi ın̂tr-un mod mai deosebit ca 

fiind suspicioşi de către autorităţi.

Convertiţii la creştinism de la religiile tribale 

precum şi creştinii protestanţi din centrul şi nordul 

Vietnamului experimentează cea mai mare persecuţie. 

Aceşti credincioşi trebuie să ın̂frunte hărţuire, excludere, 

discriminare, confiscarea proprietăţilor şi chiar violenţă 

fizică din cauza credinţei lor. Mulţi ın̂cearcă să se refugieze 

ın̂ ţările ın̂vecinate, căutând scăpare, ın̂să de multe ori 

sunt trimişi ın̂apoi ın̂ Vietnam.

Tot ın̂ 2017, mai mulţi activişti catolici, bloggeri şi 

pastori protestanţi au fost trimis la ın̂chisoare, au existat 

şi expulzări, un profesor catolic a fost expulzat ın̂ Franţa şi 

un pastor protestant ın̂ SUA.

Rugaţi-vă	pentru	Vietnam

Rugaţi-vă	 pentru	 membrii	 familiilor	 care	 pun	

presiune	 pe	 rudele	 care	 se	 convertesc,	 ca	 aceştia	 să	 se	

întoarcă	 înapoi	 la	 credinţele	 şi	 ritualurile	 tradiţionale.	

Rugaţi-vă	 ca	 aceştia	 să	 vină	 la	 Hristos	 prin	 mărturia	

rudelor	creştine.

Pe	 măsură	 ce	 comunitatea	 creştină	 creşte,	

guvernul	depune	eforturi	pentru	monitorizarea	acestora	şi	

ia	măsuri	pentru	a-i	 limita	creşterea.	Rugaţi-vă	pentru	o	

relaxare	a	acestor	restricţii	şi	pentru	mai	multă	libertate	

pentru	creştini.

PICĂTURI	PENTRU	SUFLET
Promisiuni	din	Cuvânt

"Eu voi merge ı̂naintea ta,  voi netezi 
drumurile muntoase, voi sfărâma uşile de aramă şi 
voi rupe zăvoarele de fer. I�ţi voi da visterii ascunse, 
bogăţii ın̂gropate, ca să ştii că Eu sunt Domnul care te 
chem pe nume." ISAIA 45:2-3.

tatăl său. I�n fiecare sâmbătă se pregăteau pentru 
duminică citind din Biblie și rugându-se. Mai târziu, 
surorile lui ı̂și amintesc cum fratele lor le certa 
referitor la acest lucru.

S-a căsătorit cu Katharine Hardware, care a 
murit după 2 ani de varicelă. Copilul care s-a născut a 
supraviețuit. Pentru că fiica a avea nevoie de mamă, 
Matthew s-a recăsătorit. Mary i-a dat o nouă fiică, 
Elisabeth, care s-a ım̂bolnăvit și nu a supraviețuit.

La 51 de ani, sufletul său era puternic, dar 
trupul era obosit. Pe 22 iunie 1714, la ora 8 
dimineața, Matthew Henry a plecat la Domnul.

BISERICA	PERSECUTATĂ

Stiricrestine.ro 

www.sounddoctrine.net

GRUPURI	DE	RUGĂCIUNE	 ÎN	CASE	
Vedem cu toţi că trăim ın̂tr-un veac setos după 

păcat. Păcatul este cosmetizat, popularizat, azvârlit 
ın̂ urechile oamenilor prin radio,aruncat ın̂ ochi prin 
TV, reviste etc. Această generaţie de azi are nevoie de 
rugăciuni de mijlocire la tronul de har a Lui 
Dumnezeu. 

Un om ın̂ţelept a spus: „Poporul care nu se 
roagă se rătăceşte". Credincioşii care au sufletele 
activate de Duhul Sfânt, se adună ım̂preună ın̂ case 
pentru rugăciuni, mijlocind pentru semeni; așa cum 
suntem ın̂demnaţi de versetele din Epistola lui Iuda 
20, 21, 23: „Dar voi, prea iubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte 
pe credinţa voastră prea sfântă, rugaţi-vă prin Duhul 
Sfânt, ţineţi-vă ı̂n dragostea Lui Dumnezeu, şi 
aşteptaţi ın̂durarea Domnului ... căutaţi să mântuiţi 
pe unii, smulgându-i din foc". 

Ei au ın̂ţeles că trebuie să salveze sufletele 
oamenilor şi se roagă ca şi Elisei: „Doamne   
deschide-le ochii ca să vadă..." ce spune Isaia: „Că 
mâna Domnului  nu este prea scurtă ca să 
mântuiască... ci nelegiuirile pun un zid şi păcatele vă 
ascund faţa Domnului” (Isaia59:1-2). Se roagă ca 
Domnul să-i conştientizeze pe fiecare ın̂cepând cu cei 
din casele lor, cu vecinii şi prietenii lor până la cei de 
pe stradă.

ÎNDEMNURI	DIN	SCRIPTURĂ
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