
Program la 'nchin]ciune 
 
C`nt]ri comune 
Rug]ciune de invocare 
Clipe de Rug]ciune: Petre Ordeanu 
C`ntare Comun] 
Cor 
Poezie: Sr. Ana Bud 
Anun[uri \i Colecta 

C`ntare Comun] 
Cor 
Citirea Textului \ii Rug]ciune 
Predic] – Valentin Popovici 
Cina Domnului 
Cântare Comun] 
Încheiere \i Benedic[ie 

 .................. C`nt]rile comune, conduse 
de Filip Smahon) 

%Jertfele pl]cute lui Dumnezeu sunt un duh 
zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispre[uie\ti o 
inim] zdrobit] \i m`hnit].^ (Psalmul 51:17). 

Din Ucraina: Surprize la un botez  
Un fragment dintr-o scrisoare de la fratele 
Costel \i sora Mia Oglice: 
 Eram la serbarea de graduare cu 
studen[i din trei []ri, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan \i Uzbekistan. Dup] 
graduare o mam] \i fiica ei care s-au 
'ntors la Domnul dintr-o familie 
musulman], l-au rugat pe Costel s] le 
boteze. Noi ne-am rugat Domnului ca 
s] fim siguri de protec[ia \i voia Lui. 
Domnul ne-a dat pace; am g]sit un loc 
la un lac pentru botez. Un grup de 
lideri care au venit la preg]tire au fost 
invita[i 'n secret \i ei. Dup] serviciul 
de botez o alt] t`n]r] student] a 
'nceput s] pl`ng] \i a spus, %vreau \i 
eu s] fiu botezat]^. Ea provine tot 
dintr-o familie musulman] cu multe 
persecu[ii. Ne-am rugat pentru 
ocrotirea Domnului 'n cazul acesta 
neobi\nuit, am ascultat m]rturia ei \i 
am decis s] o botez]m. "n timp ce ne 
preg]team pentru botez, o alt] t`n]r] 
tot dintr-o familie musulman] a c]rei 
p]rin[i sunt interoga[i \i amenin[a[i, a 
cerut \i ea botezul. A fost o zi 
special], am sim[it prezen[a 
Domnului \i protec[ia Lui pentru noi. 
 
Din Rom`nia 
 Sora Laura Brad [ine coresponden[] cu 
misionarii Andrea \i Ryan Colson (care ne-
au vizitat la 17 martie, c`nd aveam 

adunarea 'n Glenview) \i ne 
transmite scrisoarea lor: 
 D r a g i i  n o \ t r i ! 
Suntem bine, slava 
Domnului, \i sunt multe 
de povestit. Am fost la 
Cluj pentru c`teva zile... 
Am venit ca s] ne 
'nt`lnim cu fra[ii de la comunitatea 
baptist] care ne ajut] cu actele pentru 
viza de \edere temporar]. Acas] la 
Covasna, deocamdat] nu prea avem 
acces la Internet dec`t 'n casele 
prietenilor... Domnul ne-a ajutat 'n 
mod deosebit 'n multe privin[e... 
Sim[im c] ne 'nvioreaz] credin[a, ca 
s] ne putem 'ncrede 'n El pentru 
lucruri mari. Credem c] El dore\te s] 
fac] lucruri mari aici, \i suntem 
bucuro\i c] ne face loc s] lucr]m 
'mpreun] cu El! Suntem siguri c] aici 
'n Rom`nia este locul nostru, \i ne 
bucur]m s] fim aici! --  Ryan si 
Andrea Colson, C.P. 20, Loc. Covasna, 
Jud. Covasna, cod 525200. 
 
Felicit]ri 
 Emanuel \i Bianca Oglice sunt 
p]rin[i. Feti[a care s-a n]scut la 25 
august poart] numele Eliza Oglice. 
 
S] ne rug]m pentru sora Stancu 
Violeta, care a suferit, din cauza unei 
c]deri, o fractur] grav] la picior. 

7 Iulie 2013 

%R]m`ne[i aici \i veghea[i!^ 
 Gha[imani, Ghe[imani! C`nd Domnul Isus S-a 'ndep]rtat de grupul 
ucenicilor ca s] se roage, le-a spus: %R]m`ne[i aici \i veghea[i!^ Apoi S-a dus 
pu[in mai departe \i S-a aruncat la p]m`nt \i S-a rugat. Dup] ce S-a 'ntors \i i-
a g]sit pe ucenici dormind, le-a spus: %Veghea[i şi ruga[i-v], ca s] nu c]de[i 'n 
ispit]; duhul este plin de r`vn], dar trupul este neputincios” (Marcu 14:38). 
 Ca \i atunci dorin[a Domnului Isus este pentru noi s] veghem, s] fim 'ntr-
o stare de alert] continu], de aten[ie \i grij] asupra vie[ii noastre. Dar 
vegherea din Ghe[imani trebuia s] fie un sprijin 'n rug]ciune pentru "nsu\i 
M`ntuitorul nostru. El avea nevoie de rug]ciunile ucenicilor. Puterea de 
rezisten[] 'mpotriva ispitelor celui r]u se m]re\te prin rug]ciunile unite ale 
credincio\ilor. Iat] de ce ap. Petru scria: %Sfârşitul tuturor lucrurilor este 
aproape. Fi[i 'n[elep[i, deci, \i veghea[i 'n vederea rug]ciunii^ (I Petru 4:7). Aici 
se poate aplica versetul, %Cum ar urm]ri unul singur o mie din ei, \i cum ar 
pune doi pe fug] zece mii!^ (Deutr. 32:30). Unirea 'n rug]ciune nu este o 
simpl] adunare aritmetic], \i nici o 'nmul[ire obi\nuit], ci una exponen[ial]. 
Este, ca 'ntr-o alt] matematic], ridicarea la o putere. Ridicarea la o putere 
spiritual], dincolo de puterile omene\ti, e declan\area puterii Duhului Sf`nt 
care ac[ioneaz] cu mijloacele pe care noi nu le avem, cu semnele \i minunile 
care 'nso[esc lucrarea lui Dumnezeu. 
 O, Doamne Isuse, d]-ne 'n[elepciune s] \tim s] veghem 'n rug]ciune! 
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Ghe[imani, %gr]dina teascului^ — locul agoniei 'n rug]ciune a Domnului nostru, locul 
s]rutului tr]d]tor al lui Iuda, locul prinderii Domnului Isus de cohorta solda[ilor, locul 

desp]r[irii Domnului de ucenici 'nainte de r]stignire; gr]dina cu m]slini b]tr`ni de sute de 
ani, este \i azi un loc de rug]ciune \i medita[ie pentru turi\tii care viziteaz] Israelul. 



Comunic]ri 
 •Ne bucur]m c] fratele Mihai \i 
sora Cati R]dulescu au venit din 
Hawaii 'n concediu la Chicago. (Iat] c] 
nu numai noi mergem 'n Hawaii, dar 
\i de acolo vin unii la noi) 
 •"n duminica trecut] au fost 'n 
mijlocul nostru tinerii c]s]tori[i 
Cristian \i C]t]lina Filip, care locuiesc 
acum 'n Troy, Michigan. 
 •T`n]rul Anatol Tkoch urmeaz] 
s] 'nceap] cursurile la Judson College 
'n Elgin. De data aceasta \i sora lui, 
Tatiana Tkoch, va 'ncepe studiile la 
acela\i colegiu. S] ne rug]m pentru ei 
la 'nceput de an \colar, \i pentru to[i 
cei tineri care au 'nceput \colile.  
 •Fratele Nicu \i s. Mariana 
Clonda au plecat 'n concediu 'n 
Europa, 'n Fran[a, Germania \i 
Rom`nia pentru trei s]pt]m`ni. 
 •Ieri \i azi au avut loc la Portland 
lucr]rile congresului Asocia[iei 
Baptiste din Statele Unite \i Canada 
(a 101-a conven[ie). Ne rug]m ca 
harul Domnului Isus s] fie rev]rsat 
din plin peste poporul S]u 'mpreun] 
cu credin[a \i cu dragostea care este 
'n Hristos Isus. 

 
Condolean[e. 
 Fratele Toni Turcan din Rom`nia, 
a trecut la Domnul la data de 13 
august; era frate de corp cu sora 
Constantin Mariana \i nepot al sorei 
Vetu[a Negr]u. "n 1997, fiind 'n vizit] 
la Chicago, a m]rturisit pe Domnul 'n 

apa botezului aici la noi, c`nd eram pe 
Irving Park. A fost membru plin de 
r`vn] 'n Biserica Golgota din 
Bucure\ti, unde participa 'n 
conducerea orelor de rug]ciune. 
Exact la 13 august, ziua c`nd a plecat 
la Domnul, era ziua sa de na\atere, 
c`nd a 'mplinit 61 de ani. ('n 
fotografie, fratele Turcan 'mpreun] cu 
sora sa Mariana Constantin \i p]storii 
Trandafir Popovici \i Daniel Mari\ 'n 
anul trecut). 

C`teva zile de nuitat la Festivalul Precept Ministries din Ucraina, unde au luat parte 
peste 450 de participan[i. Programul 'ncepea la ora 7 diminea[a \i se termina la 11 

seara cu foc de tab]r], m]rturii, c`nt]ri. A fost un timp deosebit s] vedem a\a de mul[i 
lideri tineri, dornici s] 'nve[e Cuv`ntul \i interesa[i s] slujeasc] Domnului. 

Din Borneo 
 Brian \i Tabita Drinkall au ajuns 'n insula 
Borneo, localitatea Sabah, din Malaiezia, unde vor 
lucra ca lingvi\ti 'n cadrul misiunii Wycliffe Bible 
Translators, 'ntr-o echip] 'n care sunt misionari din 
America, Coreea, Malaiezia \i Olanda. Iat] c`teva 
r`nduri scrise de sora Tabita:  
 %Dumnezeu ne-a binecuv`ntat s] g]sim 
(f]r] s] c]ut]m) un apartament chiar din 
prima s]pt]m`n]. Tutorele nostru de limb] 
este pastor, \i prin el ne-am putut al]tura 
u n e i  b i s e r i c i 
vorbitoare de limba 
malaiez]... Cea mai 
mare binecuv`ntare a 
mea este p]rt]\ia altor 
surori-colege, multe 
dintre care au lucrat 
aici ani buni, \i au avut 
de-a face cu insecte, \op`rle \i mucegai, \i au 
crescut copii tem]tori de Dumnezeu 'nainte 
de noi. Odat] cu trecerea primului trimestru, 
malaiezia mea progreseaz]...^  
 Sora Tabita a\teapt] al treilea copil care se va 
na\te pe la sf`r\itul lunii noiembrie (pe l`ng] un fiu 
Tsuriel, de cinci ani, \i o fiic] Naomi, de trei ani). 

Pe Sine nu S-a 

m`ntuit 
  
Pe Sine nu S-a m`ntuit, 
Ca s] ne m`ntuie pe noi, 
Ca s] ne scoat] din p]cat, 
Din ur], moarte, \i nevoi. 
  
El, Creatorul tuturor, 
Cel Viu \i f]r] de-nceput, 
S-a pogor`t 'n lumea Lui, 
Dar lumea nu L-a cunoscut. 
  
Din str]lucirea Cerului 
A venit jos \i S-a_ntrupat, 
Odrasl] firav], L]star 
Ie\it dintr-un p]m`nt uscat. 
 
S-a l]sat prins 'n Ghe[imani 
De o cohort] de solda[i, 
|i s-a l]sat legat, b]tut, 
Scuipat de cei destr]b]la[i. 
 
Pe Sine nu S-a m`ntuit, 
Ca noi s] fim cei m`ntui[i, 
S] fim prin trupul Lui str]puns, 
Ierta[i, sp]la[i, t]m]dui[i. 
 
El, Chipul Celui nev]zut, 
Prin care lumile se [in, 
S-a f]cut mic, S-a umilit, 
Ca Miel de jertf], Miel divin. 
 
Blestemul mor[ii l-a luat 
Asupra Sa, 'n trupul Lui, 
Povara noastr] de p]cat, 
Ru\inile p]m`ntului. 
 
Pe Sine nu S-a m`ntuit, 
De\i-ar fi fost de-ajuns un g`nd 
|i-ntregi legiuni s-ar fi pornit 
"ntr-un asalt peste p]m`nt. 
 
Dar S-a f]cut Cuv`ntul mut, 
Cel Preafrumos, un chip ur`t, 
St]p`nitorul r]stignit, 
Eternul, prins \i omor`t. 
 
O, Doamne, cine-ar fi g`ndit, 
C] Tu, Preasf`ntul Dumnezeu, 
S] vii s] iei p]catul greu, 
S] mori pe cruce-n locul meu? (vp) 

"n luna septembrie 
 •Duminica viitoare, 8 septembrie, vom 
avea la noi corul de copii de la Orfelinatul Felix 
din Oradea.  Va fi un bun prilej de a invita 
musafiri la casa Domnului, o m]turie pentru 
Evanghelia harului Domnului nostru Isus 
Hristos. 
 •Miercuri, 18 septembrie, diminea[a, 9:45-
12:00, sora Ica Ardelean va avea un studiu 
biblic \i rug]ciune pentru mame. Mamele pot 
veni cu copiii mici, \i sora Tina Popovici va 
avea grij] de ei. Studiul biblic se va [ine aici, la 
adunarea unde ne str`ngem. 
 •Vineri, 20 sept., 'ncepem studiile biblice 
cu tinerii.   
 •S`mb]t], 28 septembrie, dup] masa se va 
[ine festivalul Fanfarelor la biserica 
penticostal] Betania. Iar duminic], 29 
septembrie, din paharul plin de d] peste el, va 
curge din plin cu fanfara mare care va c`nta \i 
la noi. 
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c]deri, o fractur] grav] la picior. 

7 Iulie 2013 

%R]m`ne[i aici \i veghea[i!^ 
 Gha[imani, Ghe[imani! C`nd Domnul Isus S-a 'ndep]rtat de grupul 
ucenicilor ca s] se roage, le-a spus: %R]m`ne[i aici \i veghea[i!^ Apoi S-a dus 
pu[in mai departe \i S-a aruncat la p]m`nt \i S-a rugat. Dup] ce S-a 'ntors \i i-
a g]sit pe ucenici dormind, le-a spus: %Veghea[i şi ruga[i-v], ca s] nu c]de[i 'n 
ispit]; duhul este plin de r`vn], dar trupul este neputincios” (Marcu 14:38). 
 Ca \i atunci dorin[a Domnului Isus este pentru noi s] veghem, s] fim 'ntr-
o stare de alert] continu], de aten[ie \i grij] asupra vie[ii noastre. Dar 
vegherea din Ghe[imani trebuia s] fie un sprijin 'n rug]ciune pentru "nsu\i 
M`ntuitorul nostru. El avea nevoie de rug]ciunile ucenicilor. Puterea de 
rezisten[] 'mpotriva ispitelor celui r]u se m]re\te prin rug]ciunile unite ale 
credincio\ilor. Iat] de ce ap. Petru scria: %Sfârşitul tuturor lucrurilor este 
aproape. Fi[i 'n[elep[i, deci, \i veghea[i 'n vederea rug]ciunii^ (I Petru 4:7). Aici 
se poate aplica versetul, %Cum ar urm]ri unul singur o mie din ei, \i cum ar 
pune doi pe fug] zece mii!^ (Deutr. 32:30). Unirea 'n rug]ciune nu este o 
simpl] adunare aritmetic], \i nici o 'nmul[ire obi\nuit], ci una exponen[ial]. 
Este, ca 'ntr-o alt] matematic], ridicarea la o putere. Ridicarea la o putere 
spiritual], dincolo de puterile omene\ti, e declan\area puterii Duhului Sf`nt 
care ac[ioneaz] cu mijloacele pe care noi nu le avem, cu semnele \i minunile 
care 'nso[esc lucrarea lui Dumnezeu. 
 O, Doamne Isuse, d]-ne 'n[elepciune s] \tim s] veghem 'n rug]ciune! 
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1 Septembrie 2013 

Ghe[imani, %gr]dina teascului^ — locul agoniei 'n rug]ciune a Domnului nostru, locul 
s]rutului tr]d]tor al lui Iuda, locul prinderii Domnului Isus de cohorta solda[ilor, locul 

desp]r[irii Domnului de ucenici 'nainte de r]stignire; gr]dina cu m]slini b]tr`ni de sute de 
ani, este \i azi un loc de rug]ciune \i medita[ie pentru turi\tii care viziteaz] Israelul. 


