
Fanfara Bisericii Penticostale „Elim” din Timișoara, care ne vizitează astăzi și va cânta 
împreună cu fanfara „Soli Deo Gloria” de la noi. 

Pășim prin credință
Era vremea secerișului și Iordanul se revărsa peste maluri în toate 

părțile. Apa venea cu iuțeală. Era timpul cel mai periculos de trecut 
fluviul. Dar Domnul i-a spus lui Iosua: „Preoții care duc chivotul să 
pornească înaintea poporului.” Da, să pășească în apa Iordanului când 
nu se vede nici un drum, și vor vedea drumul pe care-l va deschide 
Domnul numai după ce vor păși în apă, când tălpile preoților vor călca 
peste spuma valurilor, și când gleznele picioarelor se vor uda în apă, când 
vor păși prin credință și în ascultare de porunca Domnului. Numai atunci 
se va întâmpla minunea, și apele se vor despica în fața lor.

Ce exemplu frumos pentru noi! Atât de des trecem prin situații grele 
pe care nu le înțelegem, și Domnul ne cere să mergem înainte când nu se 
vede nici un drum. Să pășim prin credință, și El deschide drumul!
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„Și de îndată ce preoții cari duc chivotul Domnului, Dumnezeului întregului pământ, vor pune 
talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două, și anume apele 

cari se pogoară din sus, se vor opri grămadă.” (Iosua 3:13)



Prin harul Domnului, adunarea din 
duminica trecută a fost o sărbătoare 
cum n-am mai avut la noi, și bunul 
Dumnezeu ne-a mângăiat inimile cu 
dragostea Lui cea mare. Regele David 
cânta îndurarea Domnului în Psalmul 
35, și după rugăciunea lui de izbăvire, 
spune: „Și eu Te voi lăuda în adunarea 
cea mare, și Te voi slăvi în mijlocul 
unui popor mare la număr.” Pe vremea 
aceea David era un haiduc, urmărit de 
soldații lui Saul, și dușmanii lui îl 
împresurau din toate părțile. Dar  el 
visa adunarea cea mare, și un popor 
mare la număr, o adunare în care el să 
se bucure împreună cu poporul 
Domnului. Dumnezeu i-a împlinit 
visul. Cineva a mărturisit că intrând în 
adunare duminica trecută l-a podidit 
p lânsul de bucurie. Mul țumim 
Domnului pentru toate. 

Desigur, cuvinte de mulțumire ar 
trebui să adresăm multora care au 
lucrat la reușita Festivalului: Cei din 
fanfară, de la organizatori, dirijori, 
până la cel mai tânăr membru al 
fanfarei, merită recunoștința noastră 
pentru o lucrare frumoasă, împlinită cu 
excelență. Surorile care au lucrat la 
bucătărie și-au depus toate eforturile să 
fie și o duminică de părtășie la masă, cu 
mâncare gustoasă și în abundență. 

Desigur, surorile au fost legate de 
munca la bucătărie și în timpul 
serviciilor divine, participând la 
bucuria bisericii prin ecranul care a 
fost instalat în sala de părtășie. Astfel 
că timpul surorilor în duminica trecută 
a fost o jertfă adusă Domnului. Casa 
Domnului, împodobită cu multe flori, 
ambianța de sărbătoare și proslăvire a 
Domnului Isus, lumina festivă a 
cântărilor, fețele strălucind de bucurie 
ale tuturor, au creat un tablou pe care 
nu-l vom uita.  

Și nu în ultimul rând, mulțumim 
celor care au dăruit peste puterile lor, 
pentru nevoile financiare pe care le-a 
pretins organizarea Festivalului 
Fanfarelor 

Ne-am bucurat de Cuvântul 
Domnului vestit prin frații păstori 
mu s a fi r i , A d r i a n S t u p a r, d i n 
Timișoara, Iulian Costea, de la 
biserica Golgotha (Oak Lawn) și Luigi 
Mițoi, de la biserica Betania, Niles. 
Dar ne-am buucurat și de copilașii 
care au spus versete de aur din Biblie 
în limba română între cântările 
fanfarei, și lucrul acesta a înviorat 
întreaga adunare.

Le mulțumim din inimă tuturor. 
Toți cei care ne-au vizitat au dat slavă 
Domnului pentru bucuria pe care au 
avut-o să fie cu noi, și mărturia 
bisericii a fost de preamărire a 
Domnului. Slăvit să fie Numele Lui.



Viața mea și Voia Ta…
Doamne, fă cu viața mea, tot ce Ție-Ți place:
Nu ce vreau, și nu ce-Ți spun, sau ce gându-mi coace,
N-asculta de voia mea, când a Ta e alta,
Facă-se doar Voia Ta, eu să fiu unealta.

Când spui Da, să nu spun Nu, la chemarea-Ți sfântă;
Când spui Nu, să nu spun Da, la plăceri ce-ncântă.
Nici să nu spun că-i oricum, și că mi-e totuna,
Ci doar Voia Ta deplin s-o-mplinesc într-una.

Norul Tău să-mi fie scut, când trec prin pustie,
Stâlpul Tău de foc ceresc candelă să-mi fie.
În lumina Ta să văd harul Tău pe cale,
Ca să știu că tot ce am, toate-s ale Tale.

Ține-mă să merg în rând, după cum Ți-e pasul,
Timpul Tău, timpul exact, să-mi fixeze ceasul.
Când Tu mergi, să nu rămân la vreo șezătoare.
Când Tu stai, să nu pornesc, singur pe cărare.

Dă-mi credință să urmez Voia Ta întreagă
Chiar și dacă mintea mea nu vrea s-o-nțeleagă,
Și atunci când mă pătrunzi cu minuni de seamă,
Și când nu Te simt deloc, și-s cuprins de teamă.

Fă cu viața mea ce vrei, tot ce știi mai bine,
Ca să fie de folos, Doamne, pentru Tine.
Să n-o cheltui fără rost, să n-o dau risipă
Pe gunoaiele de jos, și plăceri de-o clipă.

O, Isuse, cum aș vrea, să am vieți o mie
Să le-nchin în slujba Ta, toate numai Ție.
Viața mea în Voia Ta… iată mângăierea!
Voia Ta în viața mea… harul și puterea!
 
Și când voi ajunge sus, să Te văd în față,
Doamne, Îți voi mulțumi pentru-o altă Viață: 
Căci Ți-am dat aicea jos ani de pribegie,
Și Tu mi-ai promis în schimb sfânta veșnicie.  (vp)

* Rev. Adrian Stupar
* Rev. Iulian Costea
* Rev. Luigi MIțoi
* Puiu Muntean



„Întăreș-
te-te	și	

îmbărbă-
tează-te.	

Nu	te	
înspăimânta	și	nu	te	îngrozi,	

căci	Domnul,	Dumnezeul	
tău	este	cu	tine	în	tot	ce	vei	

face.”	(Iosua	1:9)
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Să ne rugăm 
pentru activitățile 
AWANA de miercuri 
seara cu copiii. 
Instructorii au nevoie 
de putere de sus ca 
să-și împlinească 
slujba

Să ne rugăm 
pentru tinerii care se 
ocupă cu predarea 
lecțiilor.

Să ne rugăm 
pentru familiile care 
aduc copiii la 
adunare, și au 
dorința ca în familiile 

Astăzi la închinăciune va fi cu noi Ken 
Krupe, care va avea după masă un seminar de 
pregătire pentru lucrătorii de la AWANA, 
întrucât numărul copiilor a depășit 50, și 
lucrarea cu copiii este mai intensă.

De asemenea fratele Costel Busuioc, care 
este din nou în America într-un turneu de 
concerte, ne vizitează astăzi și îi spunem Bun 
Venit la noi. Fratele Busuioc are de vânzare 
câteva CD-uri noi imprimate cu cântări de 
Traian Dorz și Nicolae Moldoveanu.

Vineri dimineața Dani Voica, Clement 
Popovici și Sylvan Popovici au plecat spre 
Peru, America de Sud, unde urmează să 
lucreze cu misiunea Los Segadores (secerătorii) 
în rândul băștinașilor din regiunea San Fausto. 
Să ne rugăm pentru reușita acestei călătorii.

În Evanghelia după Ioan avem de șapte 
ori expresia spusă de Domnul Isus Hristos 
despre Sine, „Eu Sunt” urmată întotdeauna 
de un calificativ glorios. Moise la rug a auzit 
pe Dumnezeu Însuși prezentându-Se cu acest 
EU SUNT, „EU SUNT CEL CE SUNT” (Exod 
3:14). Acesta este Numele lui Dumnezeu, 
exprimând existența de sine dintotdeauna și 
pentru totdeauna. Domnul Isus folosește 
expresia aceasta EU SUNT subliniind legătura 
Sa în Sfânta Treime și lucrarea Sa în rândul 
oamenilor. În studiul personal, e bine să 
trecem adesea peste versetele acestea ca să ne 
întărim credința. 

• Eu sunt Pâinea vieţii (6:35). 
• Eu sunt Lumina lumii (8:12;9:5). 
• Eu sunt uşa oilor (10:7). 
• Eu sunt păstorul cel bun (10.11). 
• Eu sunt învierea şi viaţa (11:25). 
• Eu sunt calea, adevărul şi viaţa (14:6). 
• Eu sunt adevărata viţă (15:1).

* * * * * 
. . . Renumele și reputația sunt doar pentru o vreme, 
caracterul pentru eternitate… În clipa morții lăsăm în 
urmă tot ce avem, dar luăm cu noi tot ceea ce suntem.

În Epistola către Galateni, 
apostolul Pavel amintește de 
cinci ori răstignirea Domnului Isus. 
Accentul pe care-l vedem aici în 
această Epistolă este pe 
aplicarea răstignirii, a morții 
Domnului, în viața noastră, în 
trăirea noastră de zi cu zi.

1. Am fost răstignit împreună 
cu Hristos și trăiesc, dar nu mai 
trăiesc eu ci Hristos trăiește în 
mine. (2:20). 

2. Înaintea ochilor cărora a 
fost zugrăvit Isus Hristos ca 
răstignit (3:1). 

3. Cei ce sunt a lui Hristos 
Isus, şi-au răstignit firea 
pământească împreună cu 
patimile şi poftele ei (5:24). 

4. În ce mă priveşte, departe 
de mine gândul să mă laud cu 
altceva decât cu crucea 
Domnului nostru Isus Hristos, 
prin care lumea este răstignită 
faţă de mine (6:14). 

5. În ce mă privește, departe 
de mine gândul să mă laud cu 
altceva decât cu crucea 
Domnului nostru Isus Hristos, 
prin care lumea este răstignită 
față de mine, și eu față de lume.
(6:14). 


