18 Octombrie 2015

Pescari de oameni

„El le-a zis: «Veniți după Mine, și vă voi face pescari de oameni.»” (Matei 4:19).

Știm că suntem oameni obișnuiți, simpli, limitați în ce cunoaștem și în
ce reușim să facem. În fiecare clipă ne dăm seama că n-am ajuns la
desăvârșire, că mai avem multe de învățat, mai avem mult de lucru, și că
n-am ajuns la „înălțimea staturii lui Hristos” (Efeseni 4:13). Și totuși
Dumnezeu ne-a oferit harul Lui, ne-a transformat prin Duhul Lui, și ne
cheamă la lucrări extraordinare, fiindcă El este extraordinar.
Ucenicii Domnului Isus au fost chemați de la mrejele de pescuit, la
pescuirea de oameni prin vestirea Evangheliei; de la malul Mării Galileii,
la satele și orașele lumii; de la câțiva pești adunați în căldări, la strângerea
de suflete mântuite într-un popor pe care nimeni nu-l poate număra.
Cuvintele cheie ale succesului lucrării sunt, „Veniți după Mine!”
Chemarea de a fi pescar e legată de chemarea de a-L urma pe Domnul
Isus. Dacă nu-L urmăm pe Domnul, nu suntem nici pescari de oameni.
Acestea nu se pot deslipi una de alta: Urmașii Domnului sunt pescari de
oameni. Să fim și noi ca apostolii Domnului, pescari de oameni!

O, cum ni s-ar deschide ochii
La ce e nevăzut acum,
Dacă ne-am alipi de Domnul,
Și ne-am ruga mai mult pe drum...
Am vedea că nu suntem singuri,
Că îngerii într-un convoi,
Se urcă până sus la Domnul
Și vin cu grabă iar la noi.
Și-am ști că rugăciunea noastră
Rostită-n șoaptă, în ascuns,
Nu e-n zadar, o știe Domnul,
Și îngerii vin cu răspuns.
Am vedea cetele de îngeri
Gata de luptă la Dotan;
Și n-am mai tremura de spaimă,
Văzând oștirea lui satan.
Am ști că sunt mai mulți de strajă
În jurul nostru necurmat
Decât oștirile dușmane
Ce vin în iureșul turbat.
Am vedea norul sus în zare
Și nu ne-am teme chiar deloc,
Am ști că-n nor e Domnul ziua,
Și noaptea într-un stâlp de foc.

Din activitățile noastre în
restul lunii Octombrie
Astăzi, la 4:00 pm
Fanfara are repetiție pentru
programul de diseară.
Sâmbătă, 24 Octombrie
Surorile au adunarea de sudiu
biblic și rugăciune împreună cu sora
Laura Ardelean, de la 10:00 dimineața
până la prânz (la adresa bisericii).
Sâmbătă, 24 Oct.: 9:45-12:00 am
Repetiție de fanfară. În duminica
de 25 octombrie fanfara urmează să
cânte la serviciul divin de dimineață,
când va fi la adunare cu o oră mai
devreme.
Sâmbătă, 24 Octombrie:
Sâmbăta viitoare, 24 oct., Grupul
Coral al tinerilor căsătoriți este invitat
la familia Sorin Cimpoeș pentru
repetiție și un timp de părtășie de la
orele 5:00pm. Vor cânta duminica
următoare (25 octombrie) la serviciul
de după masă. Astfel, în duminica de
25 octombrie, vor rămâne toți membrii
grupului la masa de prânz (împreună
cu familiile) pentru o altă repetiție între
cele două servicii de închinăciune.

Și chiar dacă amaleciții
Ne-ar tăia calea spre Sion,
Am vedea-n ajutorul nostru
Al îngerilor batalion.

Sâmbătă, 31 Octombrie:
Copiii vor avea „Harvest Party” Serbarea Recoltei - la adresa bisericii
între 1:00-4:30 pm. Vor fi jocuri, lucrumanual, lecții biblice, și… o masă
bogată. Vrem să ferim copiii de
lucrurile urâte legate de Halloween
(tocmai pe 31 oct.), și de aceea dorim
să fie împreună la casa Domnului
pentru activități creștine.

O, cum ni s-ar deschide ochii
Mai mult în rugăciuni de-am sta,
Și ce minuni ne-ar umple viața,
Ce biruințe am avea... (vp)

Sâmbătă, 31 Octombrie:
De la 4:30-6:00 pm, orchestra va
avea repetiție, urmând să cânte în
duminica de 1 noiembrie seara.

Când Petru e ținut în lanțuri
Am sta mereu în rugăciuni,
Și-un înger e destul să-l scoată
Din ghiara cruntelor legiuni.

Comunicări
❖ Astăzi cu ajutorul și voia
Domnului vom avea binecuvântarea
fetiței Lidia Alexia Smahon, născută în
familia Filip și Aleona Smahon (n. la 27
august). Cu ocazia aceasta au venit din
Pennsylvania părinții (Alexandru și
Elena Hrișka), și frații și surorile sorei
Aleona, pe care îi salutăm cu toată
dragostea în mijlocul nostru. Dorim ca
harul Domnului Isus să fie revărsat cu
belșug peste aceste familii.
❖ La serviciul de după amiază astăzi
vom avea la amvonul bisericii pe fratele
Mircea Filip, păstor la biserica New Life
din Phoenix, Arizona. Familia Filip se
află în Chicago cu ocazia logodnei fiicei
lor, Laura Filip, cu tânărul Călin
Crăciun (Biserica Logos). Îi salutăm cu
drag între noi, și cu această ocazie
salutăm și biserica New Life din
Arizona.
❖ Fratele Nelu Voica s-a reîntors din
România unde a fost pentru rezolvarea
unor probleme de familie, și ne-a adus
vești bune și salutări din partea bisericii
din Sighișoara.
❖ Fratele Emil Ungur, frate de corp
cu sora Ofelia Bonca, ne-a adus salutări
de la bisericile din Cugir.
❖ Fratele Alexandru și sora Mariana
Braica, din Gatlinburg, TN, ne-au spus
bucuria lor că pot să ne vadă pe viu,
fiind mai izolați acolo și fără o
comunitate românească. Ne bucurăm
mult să fim împreună.
❖ Fratele George și s.
Ica Ardelean împreună cu
familia au fost duminica
trecută la Detroit unde au
avut părtășie de bucurie cu
noile rude, familia Zivku,
având în vedere logodna
fratelui Robert Ardelean cu sora Diana
Zivcu. Felicitări!
❖ Dintre cei plecați în România și
reîntorși au fost salutați cu bucurie:
- Rita Buibaș, ne-a adus salutări de la
biserica Șega din Arad;
- Maria Deac ne-a adus salutarea
bisericii din Bata și din partea păstorului

Jurj Ronel, cu versetul de la Evrei
12:14, „Urmăriți pacea cu toți și
sfințirea, fără care nimeni nu va vedea
pe Dumnezeu.”
❖ Alții care ne-au vizitat au fost:
familia Cristi Filip din Detroit, Lia
Maria Dumitrescu din Portland (venită
cu familia Curteanu), Angela și Vasile
Ionuț, rude cu fratele Siciu.
❖ La 2 octombrie a avut loc la
Arad, la Biserica Baptistă Speranța,
Congresul Alianței Evanghelice din
România, organizație întemeiată după

revoluția din 1989 și care cuprinde
Cultele Baptist, Penticostal și Creștin
după Evanghelie din România.
Conform protocolului conducerea
Alianței a revenit pentru următoarea
perioadă Cultului Baptist care a
preluat mandatul de la Cultul Creștin
după Evanghelie, astfel fratele Viorel
Iuga este noul președinte în locul
fratelui Virgil Achihai. Au participat
circa 60 de delegați.
❖ La convenția Asociației ținută la
Los Angeles (4-7 septembrie 2015) a
fost aleasă o nouă conducere:
Președinte: Sorin Sabou (El Roi RBC,
Chicago IL); Secretar executiv:
Claudiu Vâlcu (biserica Harul,
Sacramento, CA); Vicepreședinte Est:
F lorin Vancea (New Life RBC,
Hollywood, FL); Secretar Est: Ștefan
Ghinescu (Biserica Golgotha, Detroit,
MI); Vicepreședinte Vest: Ovidiu
Rauca (Prima Biserică din San
Francisco Bay Area, CA); Secretar
Vest: Ovidiu Horga (Prima Biserică din
Phoenix, AZ); Vicepreședinte Canada:
Florin Dragomir (Biserica Bethel din

„Doamne!
Nimeni nu este
ca Tine, și nu
este alt
Dumnezeu afară de Tine!”
(I Cronici 17:20)
Kitchener, Canada); Președinte
Comisia pastorală: Cornel Turcu
(Good Shepherd RBC, Seattle, WA);
Președinte Comisia de misiune:
Samuel Stan (RBC of Nashville, TN);
Casier misiune: Ion Cotârlă; Casier
administrativ: Cornel Ciba;
Administrator/Trustee: Viorel Clintoc.
❖ În perioada 29 Noiembrie-3
Decembrie 2015, evanghelistul și
apologetul creștin Josh McDowell va fi
în România ca invitat al organizației
„Alege Viața” (Campus Crusade for
Christ) pentru o serie de evanghelizări
de mari proporții, cum va fi adunarea
din Sala Palatului de la București
(5000 de locuri) și conferințele pentru
păstori în care Josh McDowell va
prezenta noi dovezi în legătură cu
autenticitatea Bibliei. Se așteaptă ca
peste 500 de păstori și lucrători creștini
să participe la aceste conferințe.

Programul de seară

5:00-6:30
Cântare comună
Rugăcuine
Cântare comună
Poezie, Aurora Hiriț
Fanfara - Fraților, Credința Noastră
Duet, Ilie și Felicia Negru
Solo vioară, Ben Popovici
Cântare comună
Fanfara - Să Fie Pace în Lume
Anunțuri
Colecta (Cântare comună)
Text
Predica
Rugăcuine
Cântările conduse de Dani Voica
Lunea trecută, fiind „Columbus Day,” câteva
familii au fost cu copiii la ferma Goebbert
unde au avut un timp plăcut la țară. !
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