Rom`nia Pitoreasc] — Sighi\oara

20 IULIE 2014

Numele cel mai scump

Isus, ce nume minunat! Nu exist] alt nume mai scump, mai drag, mai plin de
farmec \i bucurie, ca Numele Domnului nostru Isus Hristos. Acesta e Numele pe care
'ngerii 'l rostesc cu reveren[], 'n iubirea lor cea mai 'nalt] fa[] de C]petenia m`ntuirii
noastre. Acesta e Numele de care tremur] demonii 'n ad`nc, fiindc] 'n fa[a Lui stau
zdrobi[i \i ru\ina[i de marea s]rb]toare a triumfului jertfei de la Golgota. Acesta e
Numele care st] pe buzele milioanelor de oameni care \i-au sp]lat hainele 'n s`ngele
Mielului, 'n c`ntarea celor r]scump]ra[i ai Domnului. E Numele care ne d] lumin],
c`ntare, bucurie: ne d] curaj, de mii de ori mai mare ca 'n numele lui Cezar, Napoleon
sau |tefan cel Mare. El e c`ntarea noastr], de mii de ori mai sublim] ca orice c`ntare a
lui Bach, Beethoven sau Verdi.
"n Numele acesta avem lumin], de mii de ori mai curat] ca lumina soarelui \i-a
miilor de stele. El ne d] bucurie, de mii de ori mai sf`nt] ca bucuria clocotitoare din
\opotul p`raielor \i-al ciripitului din cr`ng. Numele Domnului Isus Hristos e via[],
speran[], biruin[]. E Numele care ne aduce curcubeul f]g]duin[elor \i ne u\ureaz]
durerile. E leag]nul 'n care ne na\tem pe lume, \i e s]rutul lui Dumnezeu pe fruntea
noastr] atunci c`nd plec]m de aici. E luntrea care ne poart] peste valurile vie[ii 'nspre
cel]lalt mal al ve\niciei.
"n]l[]m Numele Domnului Isus mai presus de orice nume, \i vestim pentru toat]
ve\nicia str]lucirea sl]vit] a m]re[iei Sale!
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|coala Biblic] de Vacan[] va 'ncepe
lunea viitoare 28 iulie p`n] vineri 1
august \i se va [ine 'n fiecare zi 'ntre
8:45am - 12:30pm. "nscrierile \i
am]nunte, la surorile Tina Popovici,
Ani T]m]\an \i Estera Bulboac].
Oricine dore\te, s] vin] s] ajute.

cu graduan[i din Serbia, Rom`nia,
SUA, \i Ucraina.
La fiecare sesiune avem o parte
practic] 'n care studen[ii, potrivit cu
studiul biblic, se 'mpart 'n grupe \i
merg s] spun] Cuv`ntul 'n satele din
jurul centrului \i 'n ora\. Dup] ce
fiecare echip] a fost preg]tit] cu un
set de 'ntreb]ri de sondaj, s-a
prezentat textul biblic \i s-a facut un
studiu. Aceast] practic] 'nva[] pe
studen[i s] aibe curaj 'n vestirea
Evangheliei \i s]-i 'nve[e s] lucreze
'n echip]. Mul[i au avut traduc]tori \i
a fost o experien[] deosebit] pentru
ei. Ca urmare a acestui eveniment s-a
vestit Evanghelia la peste 300 de
persoane, s-au distribuit peste 200 de
Nou Testamente \i 16 persoane au
ar]tat dorin[a s]-L primeasc] pe
Domnul Isus.
A doua zi fiecare grup s-a adunat
\i a 'mp]rt]\it experien[ele avute. A
fost impresionant s] auzim m]rturiile
lor. Iat] una din ele: Grupul din Serbia
a mers 'ntr-un sat unguresc \i au
'mp]rt]\it un pasaj din Epistola c]tre
Filipeni. Pe o banc], 'n fa[a casei, au
z]rit de departe un b]rbat. S-au rugat
\i au mers p`n] la el. Prima 'ntrebare
pe care i-au pus-o a fost: %Ave[i
bucurie 'n inim]?^ B]rbatul a 'nceput

De la Costel \i Mia Oglice
Am 'ncheiat sesiunea de cursuri
biblice de la Surduc la care au
participat peste 100 de persoane din
12 []ri. Grupul a fost 'mp]r[it 'n 4 \i sau studiat Epistolele c]tre Romani \i
Filipeni, \i cartea de studiu %Numele
lui Dumnezeu^. "n a doua s]pt]m`n] a
avut loc a 47-a graduare din Euro-Asia

Centru de studii biblice de la Surduc

Comunic]ri

Grupul de rug]ciune \i studiu
biblic al surorilor condus de sora
Laura Ardelean se va 'ntruni 'n
s]pt]m`na viitoare, vineri 25 iulie, de
la orele 10:00 diminea[a, \i se va [ine
casa noastr] de rug]ciune.
•••••

•"n duminica trecut] ne-am bucurat s] avem 'n mijlocul nostru familia Viorel \i
Nicoleta Bogdan din San Francisco, cu fiul Ovidiu \i nepoata Patricia Boc\an. ('n
fotografia de mai sus, familiile unite Bogdan \i Smahon, de la noi \i din California).
•Felicit]m pe Aura Costin pentru c] a primit dup] absolvirea liceului o burs] la
Universitatea de Illinois (Carbondale Campus). • Bun Venit familiilor Opri\ \i T]\edan
din concediile avute 'n Florida. • Fratele George \i s. Laura Ardelean sunt 'n Florida la
s]rb]torirea zilei de na\tere a fratelui Nelu Ardelean, care a 'mplinit 60 de ani. • Familia
Traian \i Veronica Moraru a plecat 'n Rom`nia pentru dou] luni. • "n s]pt]m`na
urm]toare vom avea 'ntre noi un grup de tineri din Arkansas, care ne va ajuta 'n
proiectele noastre. Sylvan Popovici se ocup] de organizarea lor.
imediat s] pl`ng] \i s] spun] c] via[a
lui este ruinat]. Cu 20 de ani 'n urm]
el primise botezul, dar, dup] un timp,
so[ia l-a p]r]sit, el a 'nceput s] bea \i
au urmat multe evenimente triste.
Dup] aceea el a invitat grupul 'n cas]
\i a m]rturisit mai multe din via[a lui.
Acolo el \i-a m]rturisit p]catele, s-a
poc]it, a fost 'ncurajat s] se 'ntoarc] la
biseric]; b]rbatul s-a rugat 'mpreun]
cu grupul \i i-a rugat s] 'l sus[in] 'n
rug]ciune pentru o nou] direc[ie. Le-a
mul[umit \i le-a spus: %Voi a[i venit
trimi\i de Dumnezeu ca s] veni[i din
Serbia aici pentru mine^.
Ruga[i-v] 'n continuare pentru
slujirea acestor lideri 'n []rile de
provenien[]. Ne-am bucurat c] la
aceast] 'nt`lnire au fost \i 20 de lideri
din Ucraina; ei au luat la sf`r\itul

sesiunii sute de c]r[i de studiu, \i ne
bucur]m c] au ajuns cu bine acas].
Dup] aceast] 'nt`lnire am avut tot la
Surduc timp de trei zile o conferin[] a
liderelor din Rom`nia, iar acum
suntem 'n c]l]torie prin [ar] pentru
conferin[e regionale. Mul[umim c]
sunte[i al]turi de noi 'n rug]ciune.
(Costel \i Mia)

Din Izmir, Turcia
Consiliul Alian[ei Mondiale
Baptiste, 'ntrunit la
Izmir, 'n Turcia, a
votat
confirmarea
noului pre\edinte al
Alian[ei 'n persoana
pastorului
sudafrican Ngweda Paul
Msiza, care sluje\te

Biserica Baptist] %Peniel-Salem^ din
Pretoria \i este secretar general al
Uniunii Baptiste din Africa de Sud din
anul 2001. A slujit ca pre\edinte al
bapti\tilor din Africa \i a fost unul din
vicepre\edin[ii Alian[ei. Activitatea
sa ca pre\edinte va 'ncepe anul viitor,
cu ocazia celui de-al 21-lea congres
ce va avea loc 'n Durban, Africa de
Sud. Tot cu aceast] ocazie au fost
ale\i cei 12 vicepre\edinti, c`te doi
din fiecare continent.
Msiza, 'n v`rst] de 53 de ani, 'l va
succede pe John Upton din Statele
Unite. El este al doilea african 'n
func[ia de pre\edinte al Alian[ei
Mondiale Baptiste. Primul a fost
William Tolbert din Liberia care a
prezidat intre 1965-1970. Tolbert a
fost \i pre\edintele Liberiei din 1971
p`n] la asasinarea sa 'n 1980.

Deces

Ioachim {unea
"n seara zilei de joi 17 iulie 2014 a
plecat la Domnul
fratele Ioachim
{unea, din Windsor,
Canada, 'n v`rst] de
85 de ani. A fost bine
cunoscut fr][iet][ii
din Rom`nia prin
activitatea la Uniune, unde a de[inut
func[ia de secretar general, \i ca
p]stor al Bisericii Baptiste %Golgota^
din Bucure\ti 'ntre anii 1954-1994. "n
ultima parte a vie[ii, a tr]it la Winsor,
Canada, la fiul \i nora sa, Florin \i
Ileana {unea. Ne rug]m pentru
m`ng]ierea tuturor celor 'ndurera[i,
\i Domnul Isus s] \tearg] lacrimile
tuturor cu n]frama p]cii.

%Domnul s] te
binecuvinteze
din Sion,
El care
a f]cut cerurile \i p]m`ntul!^
(Psalmul 134:3)

Ordinea programului
dup] amiaz]
C`nt]ri Comune
Rug]ciune de Invocare
C`ntare Comun]
Cor Mixt
Poezie – Mia Costin
Cor Mixt
C`ntare Comun]
Duet de trompete:
Jessica & Chris Cimpoe\
Duet – Andy & Mea Ordeanu
Anun[uri / Colecta
C`ntare Comun]
Citirea Textului
Predica
Rug]ciunea de "ncheiere
C`nt]rile comune,
conduse de Edy Negru
%S] cunoa\tem, s] c]ut]m s] cunoa\tem
pe Domnul! C]ci El se ive\te ca zorile
dimine[ii \i va veni ca o ploaie, ca ploaia
de prim]var] care ud] p]m`ntul!^
Osea 6:3
O 'ntrebare:
C]rui rege din Iuda i-a pl]cut
agricultura \i a investit 'n lucr]rile de la
[ar]?
R]spuns la 'ntrebarea dinainte:
2 Samuel 20:9-10. Ioab a ucis pe
Amasa dup] ce l-a s]rutat.

