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Voi to[i cei 
'nseta[i, veni[i la 

ape, chiar \i cel 
ce n-are bani! 

Veni[i \i 
cump]ra[i 

bucate, veni[i şi 
cump]ra[i vin şi 

lapte, f]r] bani \i 
f]r] plat]!  

 
(Isaia 55:1) 

 



%...De aceea, prea iubi[ii mei fra[i, fi[i tari, neclinti[i, spori[i totdeauna 'n lucrul 
Domnului, c]ci \ti[i c] osteneala voastr] 'n Domnul nu este zadarnic]^ (I Cor. 15:58) 

Comunic]ri 
 • "n duminica trecut] ne-am 
desp]r[it de sora Elena Piele care a 
plecat 'mpreun] cu so[ul, fratele 
Fog]ra\, 'n Texas, unde vor locui 'n 
ora\ul Sherman, la nord de Dallas, la 
fiica lor Mihaela care locuie\te acolo. 
Ne rug]m Domnului s] poarte de 
grij] de toate trebuin[ele lor \i s] le 
dea binecuv`nt]ri cere\ti. 
 • Am fost vizitati de fratele pastor 
Daniel Rechena din Spania, care 
p]store\te biserica unde a activat 
fratele Dani Voica 'n timpul \ederii 'n 
Spania ('nainte de a veni 'n America). 
Fratele Rechena a adus un cuv`nt de 
salut 'n limba spaniol] pentru biserica 
noastr]. 
 

Biserica din Akron 

la 100 de ani 

 Biserica Baptist] Rom`n] din 
Akron, p]storit] de fratele Viorel 
Clintoc, a 'mplinit 100 de ani. "ntre 
vineri 24 oct \i duminic] 26 oct., a 
avut loc o s]rb]toare festiv] cu 
aceast] ocazie. La amvonul bisericii 
s-au perindat mul[i vorbitori din loc 
care au amintit cr`mpeie din trecutul 
bisericii, \i fra[i p]stori care au vestit 
Cuv`ntul Evangheliei. Lucrarea 
Domnului prop]\e\te 'n m`inile Lui. 
Am avut o p]rt]\ie frumoas], sc]ldat] 
'n dragostea Domnului Isus. 
 Au participat p]storii \i lucr]tori 
veni[i din multe ora\e, printre care: 
Dan Paul (Cleveland), Pavel Sandu 
(Tacoma-Seattle, WA), Beniamin 
Teodosiu (Nashville, TN), Severin 
Dwight-{iprigan (Greenfield, 
Massachusetts), Titi Cocian (Atlanta, 

GA), Binu Popl]ceanu (Sibiu), Daniel 
Purza \i Ctin Burgelea (Kitchener, 
Canada), Matei Istudor \i Pitt 
Popovici (Atlanta, Gwinett), Vasile 
T]m]\an (de la noi), Valentin {en[ 
(nou ales p]stor la Akron), Viorel 
Clintoc, jr. (Austin, Texas), Sandu 
Pe\el (Canton, Ohio), Nu[u Andra\ 
(Hickory, NC), Daniel Hodu[ 
(Ashville, TN), Ion Sasca (Windsor). 
 Biserica noastr] a fost salutat] de 
fra[ii \i surorile care s-au bucurat s] 
ne vad], printre care: Ioan \i Stela 
Cot`rl] din Detroit, George \i Mimi 
Burciu din New York, Todoru[ Nistor 
din Florida, Nelu \i Gigi Capot] din 
Arizona, Ben \i Lidia Teodosiu, \i s. 
Maria V]tran (Nashville), \i al[ii. 
 Biserica noastr] a contribuit 'n 
program cu o c`ntare cu  tot grupul 
care am fost acolo, o poezie 



declamat] de sora Mia Costin, un solo 
c`ntat de Laura Brad, \i dou] mesaje 
ale fra[ilor Vasile T]m]\an \i 
Valentin Popovici. Sl]vit s] fie 
Domnul pentru bucuria pe care am 
avut-o s] fim la s]rb]toarea bisericii 
din Akron. 

Grupul de Studiu Biblic al surorilor 
va avea urm]toarea 'nt`lnire vineri 7 

noiembrie la 10:00 diminea[a. 

Fratele Ionic] Zaharie, de la %Alege 
Via[a^ (Campus Crusade for Christ) 
ne anun[] c] la 5 octombrie, a.c. 
'mpreun] cu o parte din voluntarii de 
la grupul %Lead Impact^  au f]cut o 
%plimbare de rug]ciune^ 'n jurul 
Casei Poporului. Au avut rug]ciuni 'n 
timpul mersului ca Domnul s] 
foloseasc] aceast] cl]dire pentru a 
r]sp`ndi mesajul Evangheliei \i 
Adev]rul Sfintelor Scripturi. 

%Midwestern Baptist Theological 
Seminary^ din Kansas, Missourri, 

unul din cele \ase seminarii ale 
Conven[iei Baptiste de Sud, a 
'nregistrat 'n toamna aceasta un 
num]r record de studen[i, 1.427, fa[] 
de 1.197 'n toamna trecut]. 
Seminarul Midwestern a construit un 
nou centru de studii numit %Centrul 
Spurgeon^. 

Nu uita[i de 
proiectul 
ajutoarelor 
pentru copii. 
 Ast]zi este 
ultima duminic] 'n care pute[i aduce 
'n cutii de pantofi darurile pentru 
copii (2 la 12 ani), sau s] aduce[i 
contribu[ia 'n bani, \i surorile vor 
cump]ra articolele puse 'n cutii, dup] 
suma oferit]. Trebuie f]cut] 
specifica[ia: %Pentru un b]iat,^ sau 
%Pentru o fat]^. Am]nunte 'n plus, la 
masa din holul bisericii. 



 
Program la serviciul divin de sear] 
 
C`ntare Comun] – Nu la "nt`mplare Sunt 
Rug]ciune de Invocare 
C`ntare Comun] – Bine e 'n Domnul 
Qvartet de Trompete 
Poezie – Mia Costin 
C`ntare Comun] – Zide\te 'n Mine 
Solo Trompet] – Chris Cimpoe\ 
Trio 
C`ntare Comun] – I[i Mul[umesc din Inim] 
Psalm 
Qvartet de Trompete 
C`ntare Comun] – Dac] Tr]im, Pentru 
Domnul Tr]im 
Citirea Textului 
Predic] 
Rug]ciunea de Încheiere 
 (C`nt]rile Comune: Josh Popovici) 

  %L]uda[i pe 
Domnul, c]ci este 
bun, c]ci 'n veac 

[ine 'ndurarea 
Lui!^ (Psalmul 136:1). 

Voi c`nta! 

 %Voi c`nta totdeauna 'ndur]rile Domnului!^ (Psalmul 89:1). Poporul 
r]scump]rat al Domnului este un popor care c`nt]. Nu toate religiile folosesc 
muzica. (Ba unii sus[in c] Alah al lor nu vrea s] aud] muzic]; e un dumnezeu 
fals). Dumnezeu locuie\te 'n mijlocul laudelor, a c`nt]rilor de bucurie \i 
pream]rire ale sfin[ilor. Chiar mai mult, c`ntarea trebuie s] duc] la 
'nr]d]cinarea Cuv`ntului lui Dumnezeu 'n inimile noastre. Apostolul Pavel 
spunea: 

 %Cuv`ntul lui Hristos s] locuiasc] din bel\ug 'n voi 'n toat] 'n[elepciunea. 
"nv][a[i-v] \i sf]tui[i-v] unii pe al[ii cu psalmi, cu c`nt]ri de laud] \i cu 

c`nt]ri duhovnice\ti, c`nt`nd lui Dumnezeu cu mul[umire 'n inima voastr]^ 
(Coloseni 3:16). 

  Lucrul de remarcat aici este c] apostolul Pavel ne cere s] folosim 
c`ntarea pentru a ne aprofunda 'n Cuv`ntul lui Hristos. %"nv][a[i-v] \i sf]tui[i-
v]^ 'nseamn] de fapt studiu biblic. Dar metoda pe care o cere e diferit] de 
cum suntem noi obi\nui[i. C`ntarea devine \coala inimii prin care ne aducem 
aminte mereu de versete biblice, de 'nv][]turile Domnului, \i astfel Cuv`ntul 
Lui ajunge s] locuiasc] din bel\ug 'n noi. 


