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Bucuria mântuirii
„A fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa, și s-a
bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu“ (Fapte 16:34).
Am avut, prin îndurarea Domnului Isus, un popas de har și bucurie în
duminica trecută la împlinirea poruncii Mântuitorului, când trei suflete L-au
mărturisit în apa botezului ca Domn și Răscumpărător, Becky Mircu, Alex
Răscol, și Cosmin Solomeș. Ne rugăm Domnului ca El să-i binecuvinteze, să-i
crească în harul și cunoștința Adevărului, să-i călăuzească pe drumul pocăinței și
să le dea o viață plină de roada neprihănirii.
Un lucru de observat în Noul Testament, de fiecare dată când este consemnat
un act de botez, este și bucuria pe care o aduce Domnul. La Rusalii, după
botezul celor aproape trei mii, este scris că „luau hrana cu bucurie și curăție de
inimă“. După ce Filip a fost luat de Duhul Sfânt, famenul și-a urmat drumul
spre casă, dar era plin de bucurie. La Samaria a fost „o mare bucurie“ în toată
cetatea. Temnicerul din Filipi a fost botezat de întemnițatul Pavel în botezul
acela neobișnuit după miezul nopții, și e scris că după aceea a întins masa lui
Pavel și Sila, și „s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu.“ E ca și
cum bucuria pe care o trăiește Cerul, bucuria îngerilor, bucuria Tatălui nostru, o
bucurie miraculoasă și extraordinară, se revarsă în inimile celor care trăiesc
minunea nașterii din nou. Așa a fost în adunarea noastră duminica trecută.
Slăvit să fie Numele Domnului.

Comunic]ri
În duminica trecută am primit
salutări: din Philadelphia, de la biserica
păstorită de fratele Dumitru Toderic,
prin familia Hrișka Alexandru și Elena,
care ne-au vizitat împreună cu copiii
lor (surorile și frați sorei Aleona
Smahon), Svetlana, Natașa, Natalia,
Alex, și Ana; din Florida, prin fratele
Ted Muscan; iar din Cleveland, de la
biserica păstorită de fr. Dan Paul, prin
tinerii veniți în familia Timmy și Diana
Popovici: Gavriș Jessica și Diana, Sas
Ciprian și soția Candace.
Familia Tămășan a plecat în
România pentru un timp de vacanță și
misiune la Satu Mare, Baia Mare,
Oarța de Sus, la bisericile unde fratele
Tămășan va predica iar sora Ani va
organiza Școli Biblice de Vacanță
(VBS). Le dorim paza bună a
Domnului și călăuzirea Lui în toate
locurile unde vor ajunge.
S-au întors din vacanțe și concedii:
familia Viorel și Viorica Abrudean,
Clement și Tina Popovici. Sunt plecați
dintre noi în concedii: familia Ted Pop,

familia Sorin Cimpoeș.
Felicităm pe sora Ana Giuca, la
nașterea primei sale strănepoate,
Charlotte Anne Christensen, sâmbătă
7 iulie, la 8:20
dimineața (8 lbs-2 oz
și 2 inch). Ne scrie
Rodica Mangiurea,
fiica sorei Ana Giuca:
„Fiica mea Irene și
soțul ei Keith sunt în
extaz de bucurie și se
ajustează frumos la
noul fel de viață după
ce au primit acest dar
de la Dumnezeu.
Vreau să știți că Charlotte Anne
Christiansen a căpătat numele secund
(middle name) în cinstirea uimitoarei ei
străbunici.“
Grupul de rugăciune și studiu biblic al
surorilor, se adună sâmbăta viitoare, 25 iulie,
la ora 10 dimineața la biserică.
Miercuri fratele Oli și s. Mia Costin
ne-au adus pentru rugăciune cauza
unui coleg de servici, Daniel Johns,
care a fost diagnosticat cu cancer la
plămâni. Să-l avem în rugăciune
împreună cu bolnavii noștri.

Reuniunea de familie cu ocazia nunții de aur a fratelui Aurel și sorei Marilena Răduț, la San
Francisco. De la noi au participat familiile Mircea și Pamfil Răduț. Într-o vreme când atacurile
împotriva familiei sunt atât de aprige, iată ce face harul Domnului Isus și cât de frumos este
tabloul unei familii în care locuiește Duhul lui Dumnezeu.

Călători fericiți
Suntem de astă dimineață
Și până mâine vom pleca…
Dar mergem înspre-o altă viață,
Cu mult mai bună și măreață,
Fără ispite, fără ceață,
Lângă Isus, în Țara Sa.
Acolo-avem o moștenire,
Dar nu-i din lumea de pământ;
E veșnică, din altă fire,
E din a slăvilor zidire,
Și e păstrată-n strălucire
Prin cel mai tare legământ.

De la sesiunea Institutului Precept Ministries
din ultimele săptămâni: Tema a fost una
dificilă, Botezul cu Duhul Sfânt, și am studiat
Evanghelia după Ioan, capitolele 12-21. Au
fost lideri din România, Republica Moldova,
Ucraina, Rusia, Estonia, Norvegia, Egipt,
Serbia, etc. De asemenea am avut un grup care
a studiat în limba engleză „Cum să fii prieten
cu Dumnezeu - Avraam”. Mulțumim că
Domnul ne-a ascultat rugăciunile și după 10
zile de răceală și infecție la ochi Costel este
bine; continuăm să fim la centrul Surduc
slujind la diferite grupe de studiu biblic.
Cu dragoste, Mia și Costel
La Mulți Ani: Elena Brad, Bianca
Voica, Elena Gașpar, Virgil Gașpar, Jeni
Gașpar, Olimpia Voica, Florica Hegyeș,
Ana Jurchela, Mia Arcan, Dorina
Mocuța, Tatiana Calestrov, Jonathan
Dinu, Sami Negru, Dan Bulboacă, Gigi
Zaica, David Răscol.
Happy Anniversary — Clement și Tina
Popovici; Viorel și Mariana Taședan;
Radu și Mariana Ilisie; Vasile și Vasilica
Corsiuk; Pamfil și Ileana Răduț; Traian
și Lenuța Popa.
Școala Duminicală (pentru miercuri 22
iulie): „Îndurarea cea mare a lui
Dumnezeu“: Mica 7:11-20. Versetul de
aur: Mica 7:18

Aici n-avem măiestre case,
Dar moștenim făgăduinți;
Urcăm pe căi anevoioase,
Prin văgăuni alunecoase,
Dar avem visuri luminoase
Și biruim prin suferinți.
Suntem într-o călătorie,
Și mult din drum n-a mai rămas;
Aici stăm numai în chirie,
Căci nu rămânem în pustie,
Ci mergem plini de bucurie
Spre Cer, spre ultimul popas.
Aici ni-e viața peregrină,
Cetățenia noastră-i sus,
De unde așteptăm să vină
Plutind pe norii de lumină,
Să ne ridice din ruină,
Slăvitul nostru Domn Isus.
Iată, sclipește înainte,
Ca cel mai scump mărgăritar,
Cetatea unde-al nost’ Părinte,
Ne-adună-n cete, cete sfinte,
Cu dor și dragoste fierbinte,
Pe toți cei mântuiți prin har.
O, ce nespusă fericire
Când pe Hristos Îl vom vedea!
Va fi cântare și iubire,
Va fi lumină și unire:
Va fi Hristos slăvitul Mire,
Și noi pe veci Mireasa Sa! (VP)

Curățenia ferește de boli
Tatăl ceresc vrea să avem sufletele
curate, ca să fim feriți de boli spirituale,
de microbii păcatului, de virușii ascunși
ai fățărniciei. „Să fiți fără prihană și curați,
copii ai lui Dumnezeu“ (Filipeni 1:10). O
higienă spirituală riguroasă ne ferește
de boli grave. Sufletul se poate infecta
cu murdăria păcatului, și Cuvântul
Domnului ne îndeamnă la sfințenie.
„Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea
iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a
cărnii și a duhului, și să ne ducem sfințirea
până la capăt, în frica de Dumnezeu“ (2 Cor.
7:1).
Mereu apar boli noi, și medicii azi
cer să ne spălăm cât mai des pe mâini.
Deci regulile de higienă fizică pe care
le-a dat Dumnezeu poporului Israel nau fost restricții care să chinuiască
poporul ci să-l ferească de boli. Tot
astfel, o higienă spirituală ne ferește de
boli ale sufletului. Apostolul Pavel, are
în vedere sănătatea sufletului, și ne
îndeamnă să fim curați ca să evităm
infecțiile duhovnicești. Chiar mintea
înnoită de Duhul Sfânt poate fi
influențată de "murdărie" și infecția
atacă sistemul nervos și capacitatea
voinței, iar infecția netratată devine
septicemie mortală. Păcatele carnale
ale firii vechi aduc moarte. De aceea
este scris „să ne curățim de orice întinăciune
a cărnii și a duhului.“
Să ne cercetăm fiecare, să ne
examinăm personal, să descoperim
păcatul imediat, să ne pocăim, și să
recunoaștem că numai harul lui
Dumnezeu ne poate da o viață
frumoasă de biruință. Examenul
medical în fața lui Dumnezeu ne poate
salva viața. „Dacă ne mărturisim păcatele,
El este credincios și drept, ca să ne ierte
păcatele și să ne curațească de orice
nelegiuire“ (I Ioan 1:9).
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Programul de seară
1. Cântări comune
2. Rugăciune de invocare
3. Cântare comună
4. Clipe de rugăciune, Dani Voica
5. Corul
6. Poezie, Alla Dinu
7. Corul
8. Duet, Mea și Andy Ordeanu
9. Anunțuri și colecta
10. Predica
11. Rugăciune de încheiere
Cântările comune, Sami Negru
În secolul XIX, doi critici ai Bibliei au
ales să studieze în mod critic Sfânta
Scriptură, și anume, două subiecte,
unul învierea Domnului Isus și celălalt
viața apostolului Pavel, cu intenția să
scrie articole de combatere a Bibliei.
După câțiva ani de studiui și cercetări
intense, s-au întâlnit din nou, Dr.
Gilbert West și lordul Littleton, dar spre
surprinderea lor amândoi au mărturisit
rezultatul și convingerea lor că Biblia
este adevărată și este Cuvântul lui
Dumnezeu.

„Căile Domnului sunt drepte, și cei
drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți
cad pe ele…“ (Osea 14:9b)
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