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Andone Beniamin

BATAIE DE JOC! Sunt numiti inchinatori, lideri de inchinare, oameni care se
pretind ca duc evanghelia si totusi atunci cand sunt intrebati lucruri serioase
din Biblie ajungi sa te "crucesti"! Un om care se pretinde inchinator si nu
stie macar ca in Apocalipsa nu se vobeste despre biserica din colose ...
vocabular suburban si informal... oare nu este jenant, batjocoritor si
insultator la adresa lui Dumnezeu?
PS. Si aici nu atac stilul de muzica  ...

Ieri alle 16.15 ·  · 

Elohim 17 - Stilul de muzica - Trupa
Pocaiti
Emisiunea Elohim - Stilul de muzica - Trupa Pocaiti cu
Dmitru Budac

YOUTUBE.COM

Mi piace · Commenta · Condividi

Piace a  ... e altri 29.

2 condivisioni

 Batjocoritor si insultant la adresa lui Dumnezeu... Ti s-a revelat
Dumnezeu , si ti-a spus ca se simte insultat de acesti baieti?
Mi piace · Rispondi · 1 · Ieri alle 16.29

Andone Beniamin stii? ...cred ca Isi freaca mainile si chiar se bucura de ceea
ce a creat  Totusi avem inca un Dumnezeu care este un "foc mistuitor", nu
poti vorbi oricum despre El, despre Cuvantul Sau si sa faci "bâză" oarecum...
ia-ti timp 20 de minute si asculta modul lor de a raspunde sau de a argumenta
biblic tot ceea ce fac.
Mi piace · Rispondi · 11 · Ieri alle 16.42

Nascondi 24 risposte
Daca tu esti mai intelept ca ei, nu ai niciun drept sa judeci
un om sa-n denigrezi cand nu stie . Mai bine te-ai ruga pentru ei!
Ce vor spune ceilalti cand vor vedea ca ii denigrezi? Nu sunt tot fratii
tai? Tu stii raspunsul la toate intrebarile?
Mi piace · 2 · Ieri alle 16.44

Oamenii astia fac ceva pentru Dumnezeu, iar tu nu ai niciun
drept sa judeci si sa calci in picioare ceea ce Dumnezeu a ridicat cu
iubirea Sa de Tata!
Mi piace · 3 · Ieri alle 16.47

1 Primiţi bine pe cel slab* în credinţă şi nu vă apucaţi la
vorbă asupra părerilor îndoielnice. Cine mănâncă să nu dispreţuiască
pe cine* nu mănâncă şi cine nu mănâncă să nu judece pe cine
mănâncă ă Dumnezeu l-a primit.
* Col 2:16;
4 Cine eşti tu*, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau
cade, este treaba stăpânului său; totuşi va sta în picioare, căci
Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea.
* Iac 4:12;
5 Unul* socoteşte o zi mai presus decât alta; pentru altul, toate zilele
sunt la fel. Fiecare să ţat în mintea lui.Dar pentru ce
judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău?
Căci toţi* ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.
Dumnezeu sa te binecuvanteze .
Mi piace · 2 · Ieri alle 16.50

Andone Beniamin Stii cum e ... nu eu ii denigrez in primul rand  ci
video care a fost publicat  rugaciunea mea?... Dumnezeu sa mai
curete bisericile noastre si lumea de astfel de oamenii. Iesirea in
public uneori te costa. Pavel ne indeamna sa mustram pe astfel de
oamenii sa ii insemnam si sa nu avem nimic de a face cu ei. Tot Pavel
zice si in 2 Timotei 4 aceleasi lucruri: "propovăduieşte Cuvântul,
stăruie asupra lui la timp şi ne la timp, mustră*, ceartă, îndeamnă** cu
toată blândeţea şi învăţătura....(unii) Îşi vor întoarce urechea de la
adevăr şi se vor îndrepta* spre istorisiri închipuite."
Mi piace · 11 · Ieri alle 16.51

Ai atins un subiect f.f. delicat , care o sa
provoace totdeauna divergente. Oricum , nota 10 pt. curaj !!!
Non mi piace più · 6 · Ieri alle 17.19

Am terminat de vizionat video-ul . Foarte
distractivi baietii... Cand prezentatorul le punea intrebarile parca erau
niste liceeni la primul examen... nesiguri si plini de emotii... Mult
succes !
Non mi piace più · 2 · Ieri alle 17.27
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Andone Beniamin Distractivi e cuvantul potrivit  totusi putina
seriozitate nu ar strica  nu le-am atacat nici lucrarea nici muzica  dar
macar atat ... Seriozitate cu Cuvatul lui Dumnezeu.
Mi piace · 5 · Ieri alle 17.31

Vezi draga Beni , eu sunt de acord cu tine

absoluta cand este vorba de cuvantul lui Dumnezeu ! In acest sens nu
se admit scuze... Gby Beni...
Non mi piace più · 2 · Ieri alle 17.34

Avocații apară pe cei vernici de pedeapsă cu legea,
așa cum unii aici apară anumite mofturi vrednice de pedeapsă cu
Biblia. Dragi frați, sub porunca "nu judecați" nu putem permite chiar
tot. Înțelegeți? Adică
Non mi piace più · 3 · 23 h

 Și dacă unul e vrednic de mustrat să nu sară alții în
apărarea lui cu scuza "nu-l judeca".
Non mi piace più · 2 · 23 h

Foarte bine punctat. Cum incerci sa aduci
un adevar la suprafata toti ne aparam sub umbrela "nu-l judeca".
Mi piace · 2 · 22 h

Beni... Crede-mă că în numele păcii mulți vor merge
în iad... Diavolul a creat confuzie în mințile oamenilor... De dragul non-
rasismului și a discriminării facem tot posibilul să iertăm pe oricine...
Însă unul care pretinde că îl cunoaște pe Dumnezeu n-ar trebui să
promoveze subcultura și dezmățul.
Non mi piace più · 3 · 22 h

Diavolul face asta... Dumnezeu este un Dumnezeu
al rânduieli nu a haosului, a păcii nu a zgomotelor...
Non mi piace più · 2 · 22 h

Andone Beniamin Ne-am obisnuit cu un Dumnezeu ieftin, unul
Indurator, un Dumnezeu al dragostei... si obisnuindu-ne cu un astfel
de Dumnezeu am ajuns intr-un pas al apostaziei in inchinare si nu
numai; oamenii au ajuns intr-o stare de nepasare si indiferenta fata de
adevaratele valori pe care le cere Dumnezeu.
Mi piace · 1 · 22 h

Grupuri ca și acestea îmi aduc aminte de jertfa
proorocilor lui Baal din timpul lui Ilie... Multă zarvă, tăieturi, țipete,
rugăciuni disperate dar fără foc pe altar... Ilie s-a rugat scurt și la
subiect... Și Domnul a pus focul Lui pe altar.
Non mi piace più · 3 · 22 h

Beni, dar dacă totuși am ajuns la tema asta eu zic că
ar trebui să le spunem băieților ăstora cam așa "băieți, strigați mai
tare... Cântați mai cu ritm.. Poate dumnezeul căruia îi cântați nu vă
aude, sau a plecat în călătorie..."
Non mi piace più · 1 · 22 h

 :))
Non mi piace più · 1 · 22 h

Andone Beniamin ;)) intentia mea nu e sa ma leg de modul lor de a
canta, sincer inca nu stapanesc acel domeniu, dar cat priveste
neseriozitatea fata de Scriptura; aia trebuie amendata!
Mi piace · 2 · 22 h

 Păi tocmai. Dar și asta... Textele nebiblice și un gen
de muzică total deplasat de la ceea ce înseamnă divin, nu sunt de
apreciat indiferent de perioada democratică în care trăim
Non mi piace più · 1 · 22 h

 Eusebiu... te ratacesti in batjocura si
necunostinta de cauza!
Mi piace · 20 h

Batjocură? Nu cred! Din cauza democrației am
început să vedem răul bine și binele rău! Într-adevăr, Biblia spune să
nu judecăm, dar se referă la oameni... Noi aici judecăm ceea ce fac
oamenii... Așa că nu văd ce ră
Non mi piace più · 2 · 20 h

 Daca dai doar o privire mai sus, ai sa vezi
ca ai judecat oamenii, nu actiunea lor. Problema e ca scoti anumite

personalitatii tale care se pare ca nu e chiar una modelata si nici

Mi piace · 1 · 20 h

 Frate drag, crede ce vrei... Ține cu cine vrei și
tratează Cuvântul lui Dumnezeu cum vrei tu... Nu uita, la urmă vine
nota de plată! Fii binecuvântat.
Mi piace · 20 h

Domnul sa-ti ajute!
Mi piace · 20 h

Scrivi una risposta...
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il cauta pe Dumnezeul despre care canta! Sunt absolut deacord cu tine Andone
Beniamin
Non mi piace più · Rispondi · 5 · Ieri alle 17.08 · 

Da este un subiect care va creea tot timpul
divergente si ma bucur ca ai deschis un asa subiect Beniamin ! Stii cum e
Dumnezeu nu doarme, El tot timpul ține situatiile sub control! Sunt oameni

pentru Dumnezeu dar din pacate sunt si oameni care o fac doar de ochii
lumii...
Non mi piace più · Rispondi · 1 · Ieri alle 17.43

Un deget nu e totuna cu o mana.. insa si el si mana au roluri
care prin antrenament pot devenii iscusite in atributiile pentru care au fost
menite.... (voi "mainilor" aveti grija sa nu va raniti "degetele"!)
Mi piace · Rispondi · 3 · Ieri alle 17.57

astfel de lucruri nu este polemica si discutiile nesfarsite cu oameni care nu
studiaza aprofundat temele respective. Cea mai buna cale e demonstratia.
Dar asta e mai greu. Trebuie sa dai timp, sa investe... Altro...
Non mi piace più · Rispondi · 4 · Ieri alle 20.34

Andone Beniamin Oh eu nu tin seama de inchinarea lor in cazul asta  voi
tine evidenta invitatiei 
nimic 
Mi piace · Rispondi · Ieri alle 20.39

ma bucur sa te vad preocupat de astfel de lucruri.
Non mi piace più · 1 · Ieri alle 20.40

Scrivi una risposta...

 Beniamin... baietii au dat-o aiurea aici... dar mai
slab a dat-o Dumitru Budac prin intrebarile alea. Tavi Colu... te asigur ca Beni,
la fel ca si tine, are dreptul sa judece (daca vrei, iti explic in privat, ca sa nu
deviem de la subiect). Dar Beni (e... Altro...
Non mi piace più · Rispondi · 4 · 20 h · 

Deși trebuie să ă mă neg pe mine însumi de dragul
adevărului, nu am voie să ălalt pe altarul adevărului meu.Deşi
atitudinile corecte nu pot exista fără convingeri corecte, convingerile corecte
pot exista şi fără atitudini corecte. E posibil ca cineva să aibă opărere corectă
despre Dumnezeu, fără să aibă dragoste sau o atitudine corectă faţă de El.
Satan este o dovadă în acest sens
Mi piace · Rispondi · 20 h

aia era numai o parte,uitate si la asta
https://www.youtube.com/watch?v=qR3jKdOTwfI 

Non mi piace più · Rispondi · Rimuovi anteprima · 1 · 19 h

Esti liber la fapte bune! Trupa
Pocaitii & Hristos este in control
Astazi 23 Mai puteti sa ascultati marturia...
YOUTUBE.COM

Andone Beniamin Ii cunosc marturia lui catalin din 2002 de cand a
fost chemat si la CredoTV, nu m-am legat de ea 
Mi piace · 4 h

 „Nu judecaţi, ca să ţi judecaţi.”
Matei 7:1
În privinţa judecării altora, Isus spune: „Nu faceţi asta”. Creştinul obişnuit este
cel mai sever critic. ... Altro...
Mi piace · Rispondi · 16 h

Andone Beniamin 
cel care ma judeci pe mine  ceea ce vrei tu sa faci e ceva cu doua
taisuri. "Nu e voie dar o fac eu"! - nu va mai ascunde-ti sub umbrela de
"a nu judeca".
Mi piace · 2 · 12 h · 

Andone Beniamin inteleg ve vrei sa zici, am vazut si aia. Se poate sa
vorbim si despre modul lor de a canta. 
E discutabil si asta. 
Dar nu asta vreau sa scot in evidenta, nu vreau sa scot in evidenta misiunea,
muzica, stilul etc... ... Altro...
Mi piace · Rispondi · 3 · 11 h · 

Andone Beniamin Apropo de o vorbire sanatoasa .

Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele,
este un om chibzuit. – (Proverbe 10:19 VDCC)

Vorbirea voastră să ă cu sare, ca să știți cum
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trebuie să răspundeț ăruia. (Coloseni 4:6 VDCC)
Mi piace · Rispondi · 1 · 13 h

 e altri 5 sono amici comuni
este interesant cum in ziua de azi cand incerci sa spui cuiva ca nu este corect
ceva ,sare repede: vai , nu judeca!! eu personal, ce fac baietii astia, nu pot
numi muzica... ca fac cuvinte cu ritm si ce mai incearca ei..e treaba lor, dar
asta nu este... Altro...
Mi piace · Rispondi · 1 · 12 h

Marcu 9:38 " Ioan I-a zis: „Învățătorule, noi am văzut pe un om
scoțînd draci în Numele Tău; și l-am oprit, pentrucă nu venea după noi.“ „Nu-l
opriți“, a răspuns Isus, „căci nu este nimeni, care să facă minuni în Numele
Meu, și să Mă poată grăi de rău ... Altro...
Mi piace · Rispondi · 3 · 9 h

Andone Beniamin Te ratacesti Gió, nu am abordat deloc muzica, stilul
si misiunea lor. Asadar evita tu si altii sa vorbiti despre cantarea lor. Nu
asta ma intereseaza in momentul de fata. Iesirea in public este
amendata public.
Mi piace · 1 · 9 h

 Și tu trebuie să îi amendezi ? Sau Dumnezeu trebuie
să o facă ? Dacă ei cântă de ani de zile spre slava Domnului și aduc
roade, crezi că Dumnezeu se uită la faptul dacă ei știu sau nu Ioan 3
sau cu biserica din Colose neapărat ? Să ți să nu intrăm într-o
stare de religiozitate.
Mi piace · 2 · 9 h

Andone Beniamin Daca pretinzi ca duci evanghelia macar sa o
cunosti!
Mi piace · 2 · 9 h

Eu cred că poți să vorbești la o persoană despre
Dumnezeu chiar dacă nu știi pe de a rostul 10 ucenici ai apostolilor,
nu ?
Mi piace · 9 h

Andone Beniamin Legat de pasajul din Marcu de sus... Leaga-l si pe
asta: Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am
prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și
n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune
curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți
care lucrați fărădelege.” (Matei 7:22-23 VDCC)
Mi piace · 5 h

Scrivi una risposta...

 Si fariseii stiau foarte bine legea. Las-o cu abureala si nu
limita lucrarea Domnului.
Mi piace · Rispondi · 4 · 9 h

Discuțiile nu mai au rost. Prietenul o tine pe a lui...orice spui pentru
el înseamnă ca "ești ratacit"
te-ai legat la cap cu postarea asta...ai făcut 3 lucruri deodată, nu mai spun ca
i-ai judecat,ca spui ca ceea ce scrii tu nu.i judecată....ai denatur... Altro...
Mi piace · Rispondi · 3 · 9 h

Andone Beniamin daca eu sunt cel ce gresesc si lucrarea lor este de
la Dumnezeu va sta in picioare si daca eu nu voi sterge nimic. 
Mi piace · 1 · 6 h

Colectionez piese hip-hop ortodoxe , greco-
catolice , romano-catolice...
Non mi piace più · Rispondi · 1 · 6 h

Scrivi un commento...




