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Ascultarea credin[ei 
 %...prin care am primit harul \i apostolia, ca s] aducem, pentru Numele 
Lui, la ascultarea credin[ei pe toate Neamurile...^ (Romani 1:5). 
 A-L urma pe Domnul Isus Hristos 'nseamn] a-L asculta, a-I 'mplini 
poruncile. %Cine are poruncile Mele \i le p]ze\te, acela M] iube\te.^ (Ioan 
14:21). Iat] deci ce 'nseamn] o credin[] real], autentic], legat] de o 
dragoste care jertfe\te totul. Bonhoeffer scria: %Credin[a este real] atunci 
c`nd este legat] de ascultare, \i niciodat] nu poate exista f]r] actul 
supunerii fa[] de autoritatea lui Hristos.^ Dar poate cineva ar spune: Aici 
nu mai e libertate ci robie. Dar tocmai aceast] robie fa[] de Hristos e 
secretul libert][ii adev]rate. F]r] Hristos ca Domn 'n via[a noastr], nu 
putem fi ucenicii Lui, nu avem puterea Duhului lui Dumnezeu, nu putem 
ar]ta c] "l iubim. 
  Odat] cu ascultarea de Domnul trebuie s] ne lep]d]m de noi 'n\ine, 
renun[`nd la toate, chiar la cine suntem, ca s] devenim ca El, robi ai Lui, 
\i astfel s] fim cu adev]rat liberi. Un vers de c`ntare spune acest paradox 
al credin[ei 'n Domnul Isus, 
     Leag]-m]-n lan[ul iubirii, Doamne, s] Te pot iubi; 
     F]-m] rob al T]u, Isuse, |i-atunci liber eu voi fi! 
 Doamne, ajut]-ne s] Te alegem pe Tine 'ntotdeauna \i s] Te urm]m, 
ascult`nd de Cuv`ntul T]u, ca s] avem harul, adev]rul, via[a, libertatea. 



Comunic]ri 
     • Am fost vizita[i 'n 
duminica trecut] de dou] 
perechi de tineri care s-au pus 
la dispozi[ia Domnului 'n 
lucrarea de misiune. Prima 
pereche, C]t]lin \i Andrada 
Dupu, din Bucure\ti, care 
lucreaz] cu organiza[ia 
Campus Crusade for Christ - 
Alege Via[a, Romania, organiza[ie care 'n ultimul an a 
'nfiin[at opt noi centre de misiune \i lucrare 'n r`ndul 
tineretului din Rom`nia. Fratele C]t]lin ne-a f]cut o 
prezentare frumoas] a entuziasmului cu care Evanghelia 
p]trunde 'n zone unde bisericile sunt mai mici \i num]rul 
credincio\ilor nu este mare. A doua pereche, Nathan \i 
Ruth Kloes, din Atlanta, vor merge la var] 'n sud-estul 
Asiei cu un grup de tineri pentru a 'mp]r[i Biblii \i a 
spune despre Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. 

Ace\tia merg 'n regiuni cu totul 'mpotrivitoare cre\tinilor. Lucrarea lor \i 
riscurile pe care le 'nt`mpin], ne oblig] \i pe noi s] lu]m parte 'mpreun] 
cu ei la povara, chemarea \i privilegiul misiunilor. 
 • Fratele \i sora Traian \i Lenu[a Popa s-au 'ntors din Texas, \i ne 
aduc salut]ri de la biserica din Euless, p]storit] de fatele Vali Ciortan. 
 • Ne-am bucurat duminica trecut] s] avem cu noi pe Robert Krateli, 
venit din Rom`nia, prieten al fratelui Laviniu Bred]u. 
 • Imaginile de mai jos sunt din duminica trecut], programul de sear]: 



|coala Duminical]|coala Duminical]|coala Duminical]|coala Duminical]    
Miercuri, 22 aprilie 2015 
 II Ioan 1:1-13. 
 Versetul de aur: II Ioan 8. 

"n ziua cu necazuri"n ziua cu necazuri"n ziua cu necazuri"n ziua cu necazuri    
 
"n ziua cu necazuri, cu ve\ti cotropitoare, 
O, suflete, a\teapt] pe Domnul cu r]bdare! 
|i c`nd te amenin[] furtunile cumplit, 
"ncrede-te 'n Domnul! El e nebiruit. 
 
St]p`nul, Creatorul, Acela care [ine 
P]m`ntu-ntreg \i cerul, te [ine \i pe tine. 
R]m`i 'n m`na bun] a Domnului iubit, 
Alt loc mai sigur nu e, nici mai bine p]zit. 
 
"n ziua c`nd ispita m`r\av] te love\te, 
O, suflete, mai tare de Domnul te-alipe\te; 
"n lupt], nici o clip] tu singur n-ai r]mas; 
E Domnul l`ng] tine, la fiecare pas. 
 
Hristos Mijlocitorul '[i va da biruin[a, 
Se roag] pentru tine, ca s] nu-[i pierzi credin[a. 
|i 'ngerii m]ririi, al slavei batalion, 
Coboar] l`ng] tine din Marele Sion. 
 
Da, unii-\i pun t]ria 'n caii lor \i-n care, 
"n bog][ii, ospe[e, 'n bunuri pieritoare, 
Dar noi ne-am pus n]dejdea 'n Numele cel sf`nt 
"n Dumnezeu sl]vitul 'n cer \i pe p]m`nt. 
  
C]ci nimeni nu-i ca Domnul, nicic`nd \i nic]ierea! 
A Lui e-mp]r][ia, \i slava \i puterea! 
"n veci biruitorul, 'n veci 'ncoronat, 
Isus r]m`ne ve\nic al nostru "mp]rat! (vp)  

Porunci 
 %Aceasta este ziua pe care 
a f]cut-o Domnul: s] ne 
bucur]m \i s] ne veselim 'n 
ea!^ (Ps. 118:24) 
 C`nd Domnul Isus a spus 
s] ne iubim unii pe al[ii, El 
ne-a dat o porunc]. Mul[i se 
mir] c] iubirea este 
poruncit], \i spun c] dac] e o 
porunc], atunci nu mai este 
real]. Dar cine cunoa\te 
dragostea Domnului Isus, \i 
faptul c] El a turnat prin 
Duhul Sf`nt dragostea Lui 'n 
noi, 'n[elege aceast] porunc] 
nou], miraculoas] 'n alt fel. 
C`nd ai f]cut p`ine \i toat] 
casa miroase a p`ine cald], 
proasp]t], dac] cineva '[i 
porunce\te s] \tie to[i c] ai 
p`ine cald], porunca 
'nseamn] s] deschizi u\a, s] 
deschizi geamurile, \i to[i s] 
simt] aroma pl]cut] de p`ine 
cald]. %S] v] iubi[i unii pe 
al[ii...^ — 'nseamn] s] 
deschide[i ferestrele inimii ca 
s] se vad] iubirea care este 
'n voi, s] se \tie realitatea 
minunii. 
 La fel, 'n Psalmul 118, 
g]sim porunca bucuriei. 
Deci, s] ne bucur]m \i s] ne 
veselim 'n ziua aceasta. Iar 
apostolul Pavel spune s] ne 
bucur]m totdeauna. Ziua 
aceasta este un dar, ne-a 
f]cut-o Dumnezeu cadou. S] 
ne bucur]m 'n ea. |i s] nu 
uit]m medicamentul gratuit: 
%O inim] vesel] este un bun 
leac, dar un duh m`hnit 
usuc] oasele^ (Prov. 17:22). 
 Prieteni dragi, aici este 
casa Domnului, casa iubirii, 
casa bucuriei, casa P`inii 
venite de sus, casa de 
re\edin[] a Duhului Sf`nt. 

Mul[umi[i lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. 



 %Doamne, 

Tu ai fost locul 

nostru de 

ad]post din neam 'n neam...^ 

(Psalmul 90:1) 

Programul de sear] 
5:00 - 6:30 

%Un cuv`nt spune Domnul, \i femeile 
aduc]toare de ve\ti bune sunt o mare o\tire.^ 

(Ps. 68:11). 
 
C`ntare comun]  
Rug]ciune de invocare  
C`ntare comun]  
Poezie  
C`ntare, grup de surori  
M]rturie 
C`ntare, grup de surori  
C`ntare comun]  
Orchestra 
Poezie 
Orchestra 
Anun[uri \i colecta 
C`ntare comun] 
Citirea textului 
Predica 
"ncheiere 

   (c`nt]rile conduse de 
Laurian Popovici 

Suna[i din 
tr`mbi[] 'n Sion 

 
"n imaginea al]turat] e 
fratele Severin Croitoru 

(frate de corp cu sora 
Mitrofan Hortensia), 

care lucreaz] cu 
%Operation 

Mobilization^ chiar 'n 
Israel. |i acesta este un semn al vremii... 

Proorocul Ioel scrie: %Suna[i din tr`mbi[] 
'n Sion! Suna[i 'n gura mare pe muntele 
Meu cel Sf`nt, ca s] tremure to[i locuitorii 
[]rii. C]ci vine ziua Domnului, este 
aproape!^ (Ioel 2:1). Aici e un sunet de 
trezire 'n Sion, 'n poporul lui Dumnezeu. 
Auzim noi strig]tul acesta? 
 Mul[i alearg] dup] bog][ii, \i '\i 
etaleaz] prin biserici puterea, m`ndrindu-
se: %Iat] ce am f]cut noi!^ Vai, ce ur`t! 
Iacov strig]: %V-a[i str`ns comori 'n zilele 
din urm]^ (Iacov 5:1-6). Pericol mare. 
Suna[i din tr`mbi[] 'n Sion! 
 Al[ii tr]iesc 'ntr-un desfr`u cum nu s-a 
mai pomenit vreodat]. Murd]ria e la 
culme. Dar Biserica trebuie s] fie sf`nt]! 
Cu 'nmul[irea f]r]delegii, cre\te prigoana 
'mpotriva sfin[ilor. Fi[i gata pentru ceasul 
care vine. Suna[i din tr`mbi[] 'n Sion. 
 Dragostea celor mai mul[i este rece, 
sloi. Bisericile devin arene de performan[] 
religioas]. %Necredin[a cucere\te 'ntregul 
p]m`nt; a-nceput s] se arate \i-n poporul 
sf`nt.^ Suna[i din tr`mbi[] 'n Sion! 
 %Ziua Domnului este aproape...^— 
dar de ce nu mai au fecioarele untdelemn 
'n candele? E timpul trezirii. Auzi[i 
\ofarul cum sun] alarma? 

O \tire venit] din Arad:  Elevii Liceului Teologic 
Baptist %Alexa Popovici” din Arad au reu\it s] ob[in] 
mai multe premii la faza na[ional] a olimpiadei de 
religie. Locul I a fost ob[inut de Roxana Ghi[ (cl. a 
VIII-a), 'ndrumat] de prof. Anita Ochi\. Acela\i 
profesor 'ndrum]tor \i pentru Timotei Medrea \i 
Patricia Ba\a (ambii cl. a X-a) care au ocupat locul II. 
Tot locul II a fost ocupat \i de Iuliu Mari\ (cl. a XII-a), 
'ndrumat de prof. Emeric Hubert, profesor care s-a ocupat \i de Emanuela 
Costil (cl. a XI-a), c`\tig]toarea unei men[iuni. — Felicit]ri! 

 (foto: Nelu Redi\, directorul liceului, \i so[ia, s. Otilia Redi\)  


