
Programul de "nchin]ciune 

14:00-14:45 – Închinare prin rug]ciune \i laud] Domnului 
•C`ntare Comun]: %Domnul vrea ca s] binecuvinteze” 

(Versetele 1 \i 2) – Dan Bulboac] 
•Rug]ciune de Invocare  
•Clipe de rug]ciune – George Ardelean 
•C`ntare Comun]: %Domnul vrea ca s] binecuvinteze” (Versetele 3 \i 4) – Dan 

Bulboac] 
•Fanfara: %Fra[ilor, Veni[i” – Dan Bulboac] 
•Poezie: %P]\esc 'ncet prin Ghe[imane^^ - Laura Ardelean 
•Duet: %Singur a fost” – Dan Rusu \i Sami Negru 
•Fanfara: %Veni[i, Cre\tini” – Sorinel Cimpoe\ 
•Anun[uri \i str`ngerea ofrandelor pentru cei 'n nevoie / c`ntare comun]: %Harul 

ce curge din Golgota m-a m`ntuit” – Dan Bulboac] 

14:45-15:25 – "nchinare prin vestirea Cuv`ntului 
•Citirea textului \i rug]ciune 
•Predic] – Valentin Popovici 

15:25-16:00 "nchinare prin 'mp]rt]\ire la Cina Domnului 
•Cina Domnului – P`inea 
 •Cor:  
•Cina Domnului – Vinul 
 •Cor:  
•C`ntare comuna : “Cur][it E\ti De P]cat” – Fr. Dan Bulboac] 
•Benedic[ia 
 
%V] spun c], de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al vi[ei, p`n] în ziua 

c`nd îl voi bea cu voi în Împ]r][ia Tat]lui Meu.” (Matei 26:29) 

 Azi ni se d] cinstea s] st]m iar]\i la MASA DOMNULUI. Celebr]m suferin[ele 
\i moartea r]scump]r]toare a Domnului Isus Hristos. Avem din nou ocazia s]-I 
mul[umim pentru iubirea \i harul Lui, pentru moartea Lui 'n locul nostru, pentru c] S-a 
'nc]rcat cu povara nelegiuirilor noastre, \i pe noi ne-a eliberat de orice vinov][ie. S]-L 
pream]rim pe M`ntuitorul 'n c`nt]rile \i 'n rug]ciunile noastre! 

***** 
 Profetul Ieremia a tr]it 'ntr-o vreme grea. El i-a iubit mult chiar pe du\manii s]i, pe 
cei ce 'i faceau r]u \i 'l urm]reau ca s]-l distrug]. Dar [ara 'ntreag] era stricat], poporul 
se dedase la f]r]delege, tr]ia 'n de\ert]ciune \i murd]rie. De aceea Domnul i-a pedepsit 
aspru, iar el, ca prooroc al Domnului spunea despre sine: %Eu sunt omul care a v]zut 
suferin[a sub nuiaua urgiei Lui!^ Ce stare groaznic] pentru Ieremia. Trebuia s] anun[e 
pedeapsa lui Dumnezeu asupra unor oameni pe care 'i iubea. Spunea proorocul: %Iar 
dac] nu vre[i s] asculta[i, voi pl`nge 'n ascuns, pentru m`ndria voastr]; mi se vor topi 
ochii 'n lacrimi, pentru c] turma Domnului va fi dus] 'n robie!^ (Ieremia 13:17). Iar 
mai t'rziu, scria: %"n zilele acelea, 'n vremile acelea, zice Domnul, copiii lui Israel ... vor 
merge pl`ng`nd \i vor c]uta pe Domnul, Dumnezeul lor^ (50:4). Probabil, a\a vremi 
sunt \i azi, dar 'nc] nu vine urgia Domnului, fiindc] El a\teapt] cu r]bdare, \i mai sunt 
oameni cu frica de Domnul, familii credincioase Domnului, care "l servesc \i "l glorific]. 
S] ne rug]m pentru poc]in[a poporului American, pentru poc]in[a poporului rom`n. 

O disperare sf`nt] 
 
 %La ce s] \edem aici p`n] vom muri?^ (II 
"mp]ra[i 7:3).  Ace\ti lepro\i care st]teau la 
poarta Samariei au ajuns 'ntre st`ncile 
disper]rii; \i atunci \i-au zis: %N-avem nimic 
de pierdut, hai s] facem ce n-am mai f]cut: 'n 
cetate e foamete, deci n-avem ce intra acolo. 
Hai s] ne arunc]m 'n tab]ra Sirienilor. Cel 
mai mare r]u pe care ni-l pot face e s] ne 
omoare, \i oricum murim dac] st]m.^   
 Cele mai bogate binecuv'nt]ri ale lui 
Dumnezeu par s] fie apucate 'n momentele 
de cea mai disperat] criz]. Zacheu face un 
lucru nepotrivit \i se urc] 'ntr-un dud; 
femeia care avea boala aceea incurabil], \i 
era l]sat] de doctori s] moar], se 'nghesuie 
'n mul[ime ca s] se ating] de Domnul Isus; 
al[ii sparg acoperi\ul fiindc] altfel nu pot s] 
aduc] un bolnav la Domnul; femeia siro-
fenician] are curajul s] vin] la Domnul \i nu 
se las] p`n] nu prime\te vindecarea fiicei. 
Oameni dispera[i dup] m`ntuire, oameni 
care nu mai au alt] n]dejde! Mul[i L-au 
v]zut pe Domnul c`nd Zacheu era c][]rat 'n 
pom, dar numai Zacheu L-a avut dup] aceea 
pe Domnul la mas]. Femeia bolnav] era \i ea 
una din %audien[]^ p`n] a ajuns s] tr]iasc] 
momentul credin[ei, \i Domnul a scos-o 'n 
eviden[] din toat] mul[imea. Oamenii ace\tia 
prin\i 'n disperare au atins prin credin[a lor 
inima Domnului Isus. |i azi tot ei o ating. 
 S] ne dea Dumnezeu \i nou] aceast] 
disperare sf`nt], fiindc] 'n ea este poteca 
harului p`n] la inima lui Dumnezeu!    
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Duminica trecut] a fost bogat] 
'n rev]rs]ri de har \i bucurii 
'n casa Domnului. Am avut 
dou] binecuv`nt]ri de copila\i: 
 Sus: Andrei \i Tatiana 
Calestrov, \i primul nou 
n]scut, Gabriel Calestrov. 
 Jos: Zamfir-Traian \i 
Simona Pop 'mpreun] cu a 
doua lor feti[] nou n]scut], 
Sara Emma Pop. 



Lec[ia de |coal] Biblic] 
(pentru joi seara, 6 iunie) 

"nchinare \i mul[umire.   Textul lec[iei: Isaia 12 
...|i ve[i zice 'n ziua aceea: %L]uda[i pe Domnul, chema[i Numele Lui, vesti[i 
lucr]rile Lui printre popoare, pomeni[i m]rimea Numelui Lui^ (Isaia 12:4). 

 •Pentru citirea zilnic] a Bibliei sunt foi separate pentru luna iunie \i astfel 
'ndemn]m pe fra[i \i surori s] urm]m citirea organizat] \i 'mpreun] a Bibliei 
'ntregi 'ntr-un an de zile. 
 •S] avem 'n rug]ciune pe sora Maria Dancea, care a primit din partea 
medicilor vestea unui diagnostic grav de cancer la stomac, \i urmeaz] s] fie 
operat] 'n luna aceasta. S-o amintim 'n rug]ciuni \i pe sora Olga Ordeanu. 
 •Ieri a avut loc la noi un shower de cadouri pentru viitoarea mam], s. 
Andrea Ti\ler, care urmeaz] s] nasc] 'n cur`nd, bucur`ndu-ne totodat] cu 
ferici[ii bunici, Nicu \i Viorica Mure\an   
 •Sora Rodica Volintiru a avut studii biblice cu surorile vinerea trecut] 
seara la biserica Philadelphia \i ieri diminea[] la biserica Betania. 
 •Ne bucur]m c] Dumnezeu a 'nlesnit venirea 'n America fratelui Dan 
Bogdan din Boc\a, \i astfel este 'mpreun] cu so[ia \i cele dou] fiice, Dana \i 
Cristina. "l salut]m cu drag 'n mijlocul nostru \i ne rug]m ca harul Domnului 
Isus s] fie rev]rsat cu bel\ug 'n familia sa. 
 •Cu ocazia binecuv`nt]rii feti[ei Sara Emma Pop, am avut cu noi 'n 
duminica trecut] musafiri din Texas: Zamfir \i Aurelia Pop, Ema Cre[u, din 
Houston, Simion Burcu, \i al[ii 'nrudi[I cu Zamfir \i Simona Pop, p]rin[ii 
feti[ei adus] la binecuv`ntare. 
 •"n duminica trecut], 26 mai, fanfara noastr] a c`ntat 'n cadrul serviciului 
de diminea[] al bisericii %Good Shepherd^, unde ne adun]m. Cu aceast] 
ocazie au fost fanfari\ti de la bisericile penticostale Golgota \i Elim, c`t \i 
fratele Dan Rusu din Canada. Ne bucur]m c] \i ast]zi sunt cu noi. 

 •Imaginile din aceste pagini sunt de la tab]ra noastr] din Coloma-South 
Haven, Michigan, \i de la picnicul de Memorial Day. Mul[umim tinerilor care 

au organizat at`t de frumos aceste ie\iri c`mpene\ti. 

Œ Biblia e mereu proasp]t] \i pentru 
noi, ca un izvor de ap] vie,nesecat], ca 
rugul din pustie care ardea dar nu se 
stingea. Œ %Cum dore\te un cerb 
izvoarele de ap], a\a Te dore\te sufletul 
meu pe Tine, Dumnezeule!^ (Ps. 42:1) 
Œ Cel mai bun loc unde s] punem 
Biblia nu este pe noptier] nici pe 
etajer], ci 'ntr-o inim] primitoare \i 
p]str]toare. Œ %Iat] c] 'n inima mea 
(Cuv`ntul Domnului) este ca un foc 
mistuitor, 'nchis 'n oasele mele^  (Ier. 
20:9). 
 

******* 
"ntre disciplin] \i grij] iubitoare: 
 Un b]ie[el e trimis la culcare de 
t]ticul lui. Cinci minute mai t`rziu... 
 — Tati... Taaati... 
 — Ce vrei? 
 — Mi-e sete. 'mi aduci pu[in] ap]? 
 — Nu. Trebuia s] bei 'nainte de-a 
intra 'n pat. 
 Cinci minute mai t`rziu: 
 — Taaaaatiii... 
 — Ce dore\ti? 
 — Mi-e SETE! "mi aduci pu[in] 
ap]? 
 — {i-am spus o dat]: NU! Dac] te 
mai aud 'nc] o dat], vin la tine \i-[i trag 
o mam] de b]taie...!!! 
 Cinci minute mai t`rziu: 
 — Taaat-I-I-I-I-i-i-i-i... 
 — Ce vrei? 
 — C`nd vii s]-mi tragi o mam] de 
b]taie, 'mi aduci, te rog, \i pu[in] ap], 
c] tare mi-e sete! 
 

***** 
 Nu \tiam dac] nepo[ica mea \tia sau 
nu culorile, a\a c] am vrut s] o verific 
dac] le recunoa\te. Am 'nceput s]-i ar]t 
diferite lucruri, 'ntreb`nd-o ce culori 
aveau. De fiecare dat] mi-a spus 
culoarea corect]. M] distra s] v]d cu 
c`t] importan[] rostea culorile, a\a c] 
am continuat. 
 "n cele din urm], nepo[ica mea s-a 
'ndreptat spre u\], rostind cu mult] 
gravitate 'n glas: 
 — Bunico, acum cred c] ai 'nv]tat 
bine culorile. "ncearc] s] te descurci \i 
singur]! 
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