
Program la 'nchin]ciune 
 
C`nt]ri Comune:  
 - C`nt Domnului c] mi-a f]cut bine 
 - Am ales pe Domnul Isus 
Rug]ciune de Invocare 
Clipe de Rug]ciune: Sorinel Cimpoe\ 
Corul Mixt 
C`ntare Comun]: Cu Isus în lumea asta 
Grup de Fete:  
 - O Inim] Curat] 
 - Spal]-mi Doamne G`ndul 
Trio: M-am hot]r`t s]-L urmez pe Isus  

 – Chris, Jessica \i Sorinel Cimpoe\ 
Corul Mixt 
C`ntare Comun] – Mul[umesc Isuse 
Binecuv`ntare: 
 – Joseph Cristian Bulboac] 
C`ntare: Doamne f] al meu cuv`nt 
Anun[uri  \i Colecta 
Citirea Textului \i Rug]ciune 
Predic] – Valentin Popovici 
Cina Domnului 
Încheiere \i Benedic[ie 
 

                 (c`nt]rile comune sunt conduse azi 
de fr. Andre Ordeanu) 

%Veni[i s] ne închin]m \i s] ne smerim, s] ne 
plec]m genunchiul înaintea Domnului, 
F]c]torului nostru!^ (Ps. 95:6) 

De vrei s] fi ml]di[] ce-aduce rod m]nos, 
R]m`i 'n ascultare, sub cruce, \i-n Hristos! 

Nu tu e\ti cel ce-n lupte devii victorios, 
Tu-ar][i doar biruin[a din crucea lui Hristos! 

chiar un cuv`nt din partea Domnului. 
Din [ar] au venit fra[ii de corp ai 
d`nsei, |tefan T]rniceriu din 
Timi\oara (care a lucrat cu fratele 
Dugulescu la misiunea pentru copiii 

str]zii), \i fratele Victor T]rniceriu, 
p]stor la V]lenii de Munte. Sora 
Silvia, care a lucrat la misiunea CAM 
din 1981, a scris dou] c]r[i, 
%Dumnezeu 'mi Cunoa\te M]sura^, 
%Dumnezeu 'mi Cunoa\te C]rarea^, \i 
acum scrie a treia carte, %Dumnezeu 
'mi Cunoa\te Destinul^. Mul[umim 
Domnului pentru bucuriile avute 
'mpreun] cu fra[ii \i surorile din Ohio, 
\i ne rug]m ca harul s] fie rev]rsat 'n 
inimile noastre. 

 •Am primit vestea c] 
s]pt]m`na aceasta fr. 
p]stor Petru Liuba a 
trecut la Domnul 'n v`rst] 
de 82 de ani. L-am 
cunoscut la Seminar c`nd 
era student \i se preg]tea 
pentru lucrarea Evangheliei \i apoi, 
din 1954 c`nd a pus m`na pe plug, am 
aflat mereu despre jertfa pe care o 
f]cea 'n lucrarea de slujire a 
Domnului 'n bisericile de pe valea 
Timi\ului. A p]storit bisericile din 
Petro\ni[a, V]li\oara, Armeni\, \i 
altele. A continuat s] lucreze cu 
Evanghelia \i atunci c`nd din cauza 
dispozi[iilor de la Bucure\ti n-a mai 
fost recunoscut ca p]stor, \i a lucrat 
cu h]rnicie al]turi de al[i predicatori, 
Nicolae Dragomir, Sima Bo\neac, 
Simion Jigoria, Busuioc Belciu, Viorel 
Vuc. A scris mai multe c]r[i dintre 
care ultima a ap]rut recent, %Istoria 
Bisericii Cre\tine Baptiste Bolva\ni[a^. 
S-a dus la r]splat], la cunun]! 

7 Iulie 2013 

{ar], [ar], [ar]... 
%{ar], [ar], [ar], ascult] glasul Domnului!^ (Ieremia 22:29). 

 "n biserica polonez] 'n care am 'nceput lucrarea \i misiunea bisericii 
noastre printre fra[ii de neam din Chicago 'n anul 1970, aceste cuvinte erau 
scrise 'n limba polonez] 'n dreptul baptistierului. Deschiderea baptistierului 
era acoperit] de o p`nz] albastr] pe care cuvintele acestea din Ieremia 22:29 
erau scrise cu litere de aur, \i erau 'n fiecare duminic] o chemare la poc]in[]. 
 Ieremia, proorocul lacrimilor, roste\te aici o elegie amar]: %{ar], [ara 
mea, [ar] trist], [ar] p]r]sit], [ar] ajuns] 'n mare nenorocire! O dac] ai 
asculta glasul Domnului.^ Pretutindeni era o nep]sare trist] fa[] de Cuv`ntul 
lui Dumnezeu \i nu mai era pace. Chemarea proorocului era la poc]in[]. Nu 
era nici o alt] sc]pare dec`t 'n poc]in[] \i 'n 'ntoarcerea poporului la Domnul! 
 Ce triste[e era 'n inima lui Ieremia! A predicat cu mult curaj: %Iat] c] v] 
pun 'nainte calea vie[ii \i calea mor[ii!^ (Ier. 21:8), dar oamenii, 'n loc s] se 
'ntoarc] la Domnul, s]-\i m]rturiseasc] p]catele, \i astfel s] primeasc] de la 
Dumnezeu o n]dejde adev]rat], au ales calea mor[ii, calea m`ndriei, a 
planurilor pe care le f]cea inima lor stricat]. 
 Apostolul Petru explica 'n fa[a bisericii din Ierusalim c] poc]in[a este un 
dar de la Dumnezeu. Darul acesta trebuie primit, trebuie tr]it 'n sfin[enie. 
 O, ce binecuv`ntare este 'n harul poc]in[ei, 'ntr-o via[] curat], 'n umblarea 
pe calea de lumin] a Domnului Isus! %Sfin[ii, care sunt 'n [ar], oamenii 
evlavio\i, sunt toat] pl]cerea mea^ (Psalmul 16:3). Dragostea lui Hristos ne 
str`nge! Sl]vit s] fie Numele Domnului! 
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Lec[ia de Studiu Biblic 
Joi, 22 august: Sfin[irea Sabatului 
  Neemia 13:4-31. (Cuv. de aur: Neemia 13:22a). 

Comunic]ri 
 •Cu bucurie, familia Griogore \i 
Magdalena Capot] ne anun[] despre 
c`teva bucurii. "n familia fiului lor 
Mircea \i Daniela Capot] li s-a mai 
n]scut un copila\, o feti[], cu numele 
Arwen-Zara Capot]. Ea s-a n]scut pe 
data de 24 mai 2013. Primul lor copil 
e un b]ie[el cu numele Liam-Isaac 
Capot]. Tot 'n luna mai sora Daniela a 
terminat 'n Greenville, NC, reziden[a 
de doctor, \i a primit licen[a de medic. 
Ei s-au mutat 'napoi 'n Boca Raton, 
Florida, unde sora Daniela va lucra ca 
medic. "n acela\i timp Ami Damse 
(sor] de corp cu s. Daniela) a terminat 
\i ea reziden[a 'n medicin] \i s-a 
'ntors la Boca Raton unde va lucra ca 
medic. Succese \i bucurii mari 'n 
aceast] familie! Domnul s]-i 
binecuvinteze! 
 •Fratele Traian |iclovan a avut o 
como[ie cerebral] (stroke) 'n timp ce 
era 'n curs] cu camionul 'n statul 
Kentucky, \i a paralizat par[ial 'n 
partea dreapt] av`nd afectat] \i 
vorbirea. Dumnezeu a avut mil] \i 
fratele Taian, 'n mod providen[ial, a 
oprit camionul \i a tras la o parte din 
\osea \i s-a retas 'n cabina 
camionului. Dar n-a mai putut 
telefona unde era, astfel c] a fost g]sit 
abia dup] o zi 'ntreag] 'n duminica 
trecut], 11 august. Fratele Traian 
este frate de corp cu sora Florica 
Mocu[a \i unchiul sorei Florica 
Heghye\. Fratele Traian se afl] 'nc] 
'n spital 'n Kentucky, av`nd l`ng] el 
so[ia s. Ioana, fiica Ramona \i fiul 
Daniel. S]-i avem 'n mijlocire 'n 
rug]ciunile noastre. 
 •Miercuri, 14 august, sora Buhai 

Pu\a a fost operat] de adenopatie 
glandular] la piept. Se afl] acas] \i 
transmite bisericii mul[umiri pentru 
p]rt]\ia 'n rug]ciune. %Am sim[it la 
spital c] mul[i se roag] pentru mine \i 
Dumnezeu mi-a dat o mare lini\te \i 
pace. V] mul[umesc tuturora pentru 
rug]ciuni.^ 
 •"n adunarea noastr] de joi seara, 
15 august, am avut ca musafiri pe 
fratele Camil Mara (solist la opera din 
Timi\oara) cu so[ia Olimpia \i fiica 
Bianca, din Arad, 'mpreun] cu sora 
Ligia Mara Sezonov din Bra\ov. 
Fratele Camil \i s. Bianca au c`ntat 
mai multe c`nt]ri spre slava 
Domnului \i au adus bucurie bisericii. 
To[i patru s-au re'ntors ieri 'n 
Rom`nia. 
 •Fratele Vasile Surducan are un 
apartament de 'nchiriat: un dormitor, 
500 dolari pe lun]. Adresa: 2038 W. 
Jarvis Avenue, #1C, Chicago, IL 
60645. Tel. (773) 764-9332. 
 •"n duminica trecut] corul 
bisericii \i un grup din fanfar] au f]cut 
o lucrare frumoas] 'n Berlin, Ohio, 
unde '\i are sediul \i organiza[ia de 
misiune \i binefacere Chrtian Aid 
Ministries (CAM). Cu ocazia aceasta 
ne-am 'nt`lnit cu fra[ii din Akron \i 
Cleveland, de la bisericile conduse de 
p]storii Viorel Clintoc \i Dan Paul, \i 
cu familia Gicu Cotle[ de la CAM. 
S`mb]t] seara un grup frumos dintre 
cei ajun\i 'n Ohio de la noi am f]cut o 
vizit] acas] la sora Silvia T]rniceriu, 
'ntruc`t dup] c]l]toria 'n str]in]tate a 
sl]bit mult \i boala de care sufer] s-a 
r]sp`ndit agresiv. |i 'n vizita aceasta 
am avut clipe de har \i 'nviorare 
spiritual]. A doua zi sora Silvia a venit 
la adunarea avut] 'n aer liber \i a avut 

Imagini de la misiunea corului la Berlin, Ohio, duminic] 11 august 
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