
Maria şi Marta sunt două surori 
Alese din lumea cea largă.
Maria-i credinţa ce-nvaţă în zori,
Iar Marta - credinţa ce-aleargă... 

Maria stătea ascultând si simţea 
Cum cerul desfereca poarta.
Să stau ca Maria întruna aş vrea.
Dar Domnul iubea şi pe Marta.

Maria şi Marta sunt două surori 
Ce-n Rai îşi petrec veşnicia;
Iar eu, pe pământ, parc-aş vrea uneori,
Când Marta să fiu, când Maria.

Isus pe-amândouă surori le iubea. 
Şi-n Cer, împreună li-i soarta.
O, fă-mă, Isuse, în dragostea Ta,
Să fiu şi Maria şi Marta!...

      de N. Moldoveanu      

„Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la El, și I-a zis: 
„Doamne, nu-Ți pasă că soru-mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i 
dar să-mi ajute.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Marto, Marto, pentru 

multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru 
trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va 

lua.”  (Luca 10:40-42)
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Scurte Comunicări

6 august 2017
Chemarea să fim buni martori ai Domnului
Fapte 6:1-8
Versetul de aur:: Fapte 6:3

13 august 2017
Chemarea să depășim barierele sociale
Fapte 8:26-39
Versetul de aur: Fapte 8:35

20 august 2017
Chemarea să fim vestitori ai Cuvântului
Fapte 9:10-20
Versetul de aur: Fapte 9:10

27 august 2017
Chemarea să fim inclusivi
Fapte 10:19-33
Versetul de aur: Fapte 10:28

„Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul 
uscat; voi turna Duhul Meu peste… odraslele tale” (Isaia 44:3)

Din activitățile în luna august:
Sâmbătă, 12 august: Micul dejun al Bărbaților, și al Surorilor (10:00 AM)
Miercuri, 16 august: Vizita tinerilor de la Orfelinatul Felix, Oradea
Sâmbătă, 19 august: cununia religioasă, Anca Răscol și Austin Burrow
Duminică, 20 august: Corul nostru merge la Akron și Millersburg
Duminică, 27 august: Vizita fratelui Belciu Busuioc, din Melbourne, Australia

Între musafirii veniți la nunta lui Julian Savu și Sara Komanapalli în 
duminica trecută, au fost: Mihai și Stratica Savu, părinții mirelui, Cezar Savu, 
fratele mirelui; Mihai și Tabita Cotleț, din Akron, Ohio (Tabita fiind verișoara 
mirelui), cu cele patru fiice ale lor. Iar din partea miresei: mama, Ruth 
Komanapalli, din Hyderabad, India; frați și surori din Ahmedabad și Narsapur, 
India, împreună cu familiile lor; Rev. Pail Mclaughlin și Mrs. Helen 



„Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea; este un har pe 
care-l capătă de la Domnul”  (Proverbe 18:22)

McLaughlin, din Inverness, Scoția, unde mireasa a locuit un an de zile în 
practică medicală; fratele mai mare al miresei, K.S. Joseph, păstor la Narsapur, 
India; și un văr al miresei, care e medic în Westfield, la nord de Indianapolis, 
Indiana; și alte rude din Anglia, Wisconsin și India.

Mulțumim în numele Domnului grupului de surori și frați care au 
pregătit și au servit masa pentru întreaga adunare în duminica trecută. A fost o 
bună mărturie a dragostei care ne leagă și o jertfă pe care ne rugăm ca Tatăl 
ceresc să o răsplătească din plin.

Fratele Viorel și s. Viorica Abrudeanu au dorința să organizeze o 
excursie în Israel în toamna aceasta, cândva la sfârșitul lunii octombrie. 
Domnul să le dea izbândă în acest proiect frumos.

De sus: Mirele și mireasa din duminica trecută, Julian Savu și Sarah Komanapalli; grupul 
de frați și surori la părtășie între serviciile divine duminicale; copiii de la VBS săptămâna 
trecută; tinerii de la orfelinatul Felix, care va fi la noi miercuri, 16 august; surorile cu 
bucate alese; Jonathan Mircu recită un text pe de rost. 



„De aceea, frați 
sfinți, care aveți 

parte de 
chemarea 

cerească, ațintiți-vă privirile la 
Apostolul și Marele Preot al 

mărturisirii noastre, adică ISUS!” 
(Evrei DEF)

Trăiți frumos!

Din cronicile-ngălbenite,
din vechile letopisețe,
Se-aude încă vocea tare
și înecată în tristețe,
Chiar dacă-n jurul vostru crește
Păcatul, ura răzvrătirea,
Voi să rămâneți în credință
Să nu vă pierdeți moștenirea.
Voi v-ați născut în rând cu zimbrii,
Și cu vitejii din poveste,
Cu vulturii din înălțime,
Zburați mai sus de creste

 toată lumea mare
s-ar vinde pentru  
Voi fii mei rămâneți
 și nu vă vindeți glasul  din in

Eroii își ridică glasul
din nevăzutele arene,
Ne strigă moșii și părinții,
din ale cerului poiene troiene
Nu renunțați la lupta mare,
La 

Să nu vă lepădați credința!

Cununa vieții

Tu vrei să-L urmezi cu credință,
Pe Domnul Isus ca-mpărat ?
Fii gata să-ți dea suferință,
Căci fără ea nu-i biruință,
Nici harul să fii-ncoronat.

Deci nu te mira când pe cale,
Privești…, dar nu-s crinii din văi;
Ghirlandele nu sunt petale
Ci spini împletiți în spirale
De chin și dureri în văpăi.

Căci dac-ai ales calea crucii,
Fii gata cu Domnul să mori!
Te-așteaptă în temniți butucii,
Pândind la răscruce haiducii,
Cohorta de rău-făcători.

Avea-vei cărarea-nflorită,
În zori, când pe ea vei urca,
Și-atunci vei vedea strălucită,
Cununa vieții slăvită,  
Când Domnul cu drag ți-o va da.  (vp)
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Paharul din Ghețimani
…S-a așezat jos și a început să se 

roage. Deodată a văzut în fața Lui 
un pahar plin. Isus S-a cutremurat 
din toată ființa Sa. El care nu S-a 
temut de nimic în lume, acum era 
cuprins de spaimă, de un cutremur 
mare. Privind paharul acela, Isus a 
început să se roage: „Tată, dacă voiești 
depărtează paharul acesta de la Mine. 
Totuși, facă-Se nu voia Mea, ci voia Ta!” 
Dar paharul a rămas în fața Lui. La 
epistola către Evrei scrie că Domnul 
a continuat să se roage „cu strigăte 
mari și cu lacrimi,” repetând aceeași 
rugăciune.

Durerea Lui a fost așa de mare 
încât sudori roșii de sânge au 
început să-i iasă pe frunte și să cadă 
pe iarba din grădină. A trebuit să 
vină un înger din cer să-L 
întărească. După multă rugăciune, 
Domnul Isus a primit destulă putere 
spirituală încât S-a hotărît să bea 
paharul.

Ce era în pahar? Ce conținea el, 
ce otravă atât de amară, încât și Fiul 
lui Dumnezeu S-a speriat de ea? 

Paharul acela avea păcatele 
noastre ale tuturor oamenilor. Toată 
fărăde legea omenir i i : toa te 
minciunile, toate înșelăciunile, toate 
bețiile, toate desfrânările, uciderile. 
Toate păcatele din toate veacurile 
erau concentrate în paharul acela. 
P a h a r u l a c e l a e r a p a h a r u l 
suferințelor și al osândei pentru 
păcatele noastre. (Alexa Popovici)


