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Smulge[i-i din foc!
"n Epistola lui Iuda la versetul 23 g]sim un apel foarte dramatic: %C]uta[i
s] m`ntui[i pe unii, smulg`ndu-i din foc!^ Cuvintele acestea ar trebui s] ne
alarmeze \i s] ne agite, ca s] fim mai misionari, mai buni martori ai Domnului
Isus. O mam] avea copiii necredincio\i, \i predicatorul a 'ntrebat-o, %Sor], nu
crezi 'n iad? F]r] Hristos, b]ie[ii dumitale ajung 'n fl]c]rile iadului pentru
ve\nicie.^ Dup] o vreme, sora a venit s]-i spun] predicatorului: %Mul[umesc
c] m-a[i trezit. M] obi\nuisem cu g`ndul c] ei sunt cum sunt, \i e OK. Azi
pl`ng \i m] rog pentru ei!^
Mai demult, un avocat ateu a spus colegilor s]i c] pleac] s] practice
avocatura 'ntr-un ora\ unde nu sunt credincio\i, nici biserici. A g]sit 'n vestul
[]rii un loc, dar n-a trecut mult \i i-a scris unui coleg care era predicator:
%Vino aici s] formezi o biseric]. Aici starea oamenilor este a\a de groaznic],
'nc`t locul seam]n] prea mult cu iadul.^ O lume f]r] Hristos e o lume
pierdut]. Cei ce nu-L cunosc pe Hristos ca M`ntuitor au deja scris pe viitorul
lor iadul, sunt deja 'n fl]c]ri. Smulge[i-i din foc. Unii fac deosebire \i-i numesc
pe unii oameni boga[i \i pe al[ii s]raci, 'nv][a[i \i ne'nv][a[i, dar 'mp]r[irea
real] este, salva[i \i pierdu[i! Pe cei f]r] Hristos, smulge[i-i din foc!
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Comunic]ri

|coala Biblic] de Vacan[] va 'ncepe
m`ine \i va [ine p`n] vineri 1 august,
'ntre orele 8:45am \i 12:30pm. Listele
de 'nscriere le g]si[i 'n holul bisericii
sau la surorile Tina Popovici, Ani
T]m]\an \i Estera Bulboac]. Desigur
oricine vrea s] dea o m`n] de ajutor
este binevenit. De asemenea, s] avem
'n rug]ciune 'n fiecare zi activitatea
cu copiii \i atragerea lor la Domnul.

•Spunem un bun venit 'n
adunarea noastr] oaspe[ilor Casei
Domnului \i v] salut]m cu frumoasele
ur]ri sfinte pe care le g]sim 'n Sf`nta
Scriptur], %Binecuv`ntarea Domnului
s] fie peste voi!” \i %V] binecuv`nt]m
'n Numele Domnului!” "n mod
c]lduros salut][m pe fratele Ciprian \i
sora Onoria Ardelean, din Arad
(Speran[a), sosi[i acum din Portland,
Oregon; \i pe fr. Tic] Olariu,
predicator evanghelist 'n Ia\i, care a
fost \i miercuri cu noi.
•"n duminica trecut] ne-am
bucurat de vizita fratelui Petru Laz]r

S]pt]m`na trecut] a fost o s]pt]m`n] de lucru \i repara[ii 'n camera copiilor
de l`ng] sala de p]rt]\ie de la subsol. Munca s-a efectuat 'n fiecare zi de la
8:00 diminea[a 'mpreun] cu echipa de voluntari veni[i din statul Arkansas de
la Prima Biseric] Baptist] din ora\ul Benton. Joi seara, la 'ncheierea
lucr]rilor, am avut o mas] 'mpreun] \i un program de p]rt]\ie (fotografia e
luat] dup] program). Ne rug]m ca leg]turile care s-au str`ns 'n s]pt]m`na
trecut] cu grupul de surori \i fra[i americani s] continue \i 'n viitor.

\i s. Maria Laz]r, din
Houston, Texas. Fratele Laz]r
a adus un salut bisericii.
•Ne bucur]m c] familia
Andrei \i Tatiana Calestrov sau 'ntors cu bine din c]l]toria
f]cut] 'n Republica Moldova,
de unde ne-au adus salut]ri.
•Ieri a avut loc 'n ora\ul
Oregon, pe un vapor pe Rock
River, masa de celebrare a
c]s]toriei fratelui Corneliu
Horopciuc cu sora Ana Bud.
Ne rug]m ca 'ndurarea
Domnului s] se reverse peste
casa lor \i unirea aceasta s] fie
sub binecuv`ntarea lui
Dumnezeu 'n 'mplinirea
dorin[ei lor de fericire.
•Ne bucur]m de 'ntoarcerea
din Rom`nia a celor din familiile
Adrian Mircu \i Relu Jianu, care
mai r]m]seser] 'n [ar] dup]
'ncheierea turneului f]cut de
fanfara Soli Deo Gloria.
•Fratele Ionic] Zaharie, de la
%Alege Via[a^ (Campus Crusade
for Christ) ne-a trimis o scrisoare
de mul[umire pentru bucuria pe
care a sim[it-o 'n mijlocul nostru \i
pentru ajutorul dat din partea
bisericii 'n lucrarea pe care o face
cu tinerii.
•Cu ocazia obi\nuitelor
evangheliz]ri anuale care se [in la
Suceava, anul acesta bisericile
neoprotestante din jude[ au
organizat 'nt`lnirea pe stadionul
Areni, \i cu ocazia aceasta
bisericile apar[in`nd Alian[ei
Evanghelice din Bucovina, adic]
bisericile penticostale, baptiste \i
cre\tine dup] Evanghelie,
'mpreun] cu Radio Vocea
Evangheliei Suceava, au format
un cor de peste o mie de persoane.
Programul muzical cu un cor at`t
de mare scot 'n eviden[]

Un c]u\ cu ap] rece
Un c]u\ cu ap] rece am b]ut \i eu odat]
|i de-atunci pe totdeauna mi-a fost setea _st`mp]rat];
N-a fost ap] din f`nt`n], ci din crucea lui Hristos,
Darul f]r] nici o plat] pentru sufletu-mi setos.
...|i mi-a ar]tat o ap] limpede \i cristalin],
R`ul ce ie\ea din Tronul gloriilor de lumin];
Apa vie[ii, ap] bun], ap] din Cuv`ntul sf`nt,
Care ne ridic] fruntea peste neguri \i morm`nt.
Un c]u\ cu ap] rece din Izvorul vie[ii sfinte
D] puteri de via[] nou] sub o ar\i[] fierbinte.
Apa e Cuv`ntul vie[ii, care curge ne_ncetat,
Chiar din inima lui Isus, pentru sufletu-nsetat.
..."ngerul m-a dus la poarta cea dinspre soare-r]sare,
Unde de sub pragul Casei iese apa din izvoare,
|i era o ap] mare ce curgea spre r]s]rit,
Ca s] vindece p]m`ntul de tot m`lul otr]vit.
Din hotarul ve\niciei, de pe lemnul r]stignirii,
Curge apa m`ntuirii, apa sf`nt] a iubirii,
Pentru to[i seto\ii lumii care pl`ng azi la Bochim,
De la En-Ghedi-n pustie, p`n_ la oaza Eglaim.
...E un r`u 'n {ara p]cii, \opotind cu ap] vie,
Ale c]rui dulci izvoare aduc numai bucurie,
|i 'nveselesc Cetatea p`n]-n rev]rsat de zori,
C`nd ajunge-vor acas] osteni[ii c]l]tori.
|i ca-n ziua de pe urm], cea a Praznicului mare,
Iat] c] Isus ne cheam] \i acum la s]rb]toare.
To[i cei 'nseta[i ai vie[ii, oropsi[i de lupta grea,
To[i s] ia din apa vie[ii, to[i s] vin] \i s] bea!
|i pustia cea uscat] va-nflori ca trandafirul,
Se va 'n]l[a finicul, l`ng] mal va cre\te mirul;
|i cei izb]vi[i de Domnul s-or 'ntoarce 'n Sion,
"nflorind de bucurie ca toiagul lui Aron.
...Un c]u\ cu ap] rece am b]ut \i eu odat]
|i de-atunci pe totdeauna mi-a fost setea _st`mp]rat];
N-a fost ap] din f`nt`n], ci din crucea lui Hristos,
Darul f]r] nici o plat] pentru sufletu-mi setos.
Vino \i tu azi la Domnul, nu mai r]t]ci-n pustie,
El '[i d] f]r] m]sur], f]r] plat], apa vie.
La Golgota, sus pe cruce, e izvorul minunat
Care-[i potole\te setea, \i te spal] de p]cat. (V.P.)

evenimentul acesta ca fiind unic 'n istoria
adun]rilor evanghelice din [ar]. Mottoul
evangheliz]rii a fost %Pa\i spre o nou]
via[]^.
• "n ziua de 13 iulie 2014 la Biserica
Baptist] “Sf`nta Treime” - Deva, s-a
s]rb]torit absolvirea unei noi genera[ii de
studen[i ai Institutului Teologic Baptist

%Nu te teme,
p]m`ntule, ci
bucur]-te \i
vesele\te-te,
c]ci Domnul face lucruri mari!^
(Ioel 2:21)

Ordinea programului
dup] amiaz]
din Bucure\ti. Serviciul divin a fost
condus de p]storii bisericii locale
împreun] cu rectorul ITB, Daniel Mari\,
p]storii bisericii locale fiind: Timotei
Rusu, Adrian Balt] \i Daniel Cocariu,
fo\ti absolven[i ai aceleia\i institu[ii
teologice. Mesajul biblic a fost predicat de
c]tre fratele Otniel Bunaciu, care are trei
pre\iden[ii 'n func[ie, Uniunea Baptist]
din Rom`nia, Federa[ia Baptist]
European] \i senatul Institutlui Teologic
Baptist. Masa de s]rb]toare \i bucurie a
avut loc 'n sala de p]rt]\ie a bisericii. Au
fost 18 absolven[i ai Seminarului din
Bucure\ti care ofer] acum cursuri la zi \i
cursuri la distan[].
Œ "n duminica de 13 iulie a.c. Biserica
Baptist] din localitatea Bozovici, jud.
Cara\-Severin, a s]rb]torit 100 de ani de
la 'nfiin[are. Aici au lucrat predicatorii
pioneri: Vasile Ena\cu, Dumitru Dr]gila,
Ioan |uve[, Budu Tr]il], |tefan Ignea.
P]storul bisericii din Bozovici este acum
fratele Daniel Fi\teag. ("n fotografie,
p]stori din valea Almajului \i din jude[,
veni[i la s]rb]toarea de centenar).

C`nt]ri comune
Rug]ciune de invocare
C`ntare comun]
Grup instrumental: %Nori Albi^
Poezie: Estera Smahon
Grup instrumental: %Glorii Din Cer^
C`ntare: Bianca Voica
Grup instrumental:
%Nu l]sa s] treac] vremea^
Anun[uri \i Colecta
C`ntare Comun]
Citirea Textului \i Rug]ciune
Predica
C`nt]rile comune,
conduse de Dan Voica
%Nu vor munci degeaba, \i nu vor avea
copii ca s]-i vad] pierind, c]ci vor alc]tui
o s]m`n[] binecuv`ntat] de Domnul, \i
copiii lor vor fi împreun] cu ei. "nainte ca
s] M] cheme, le voi r]spunde; înainte ca
s] ispr]veasc] vorba, îi voi asculta!^
(Isaia 65:23-24)
O 'ntrebare:
Care sunt cei doi Psalmi care
amintesc de prepeli[ele aduse de Domnul
pentru Israel 'n pustie?
R]spuns la 'ntrebarea dinainte:
"mp]ratul Ozia iubea agricultura, —
II Cronici 26:10.

