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Din putere în putere !
„Ei merg din putere în putere, și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în 

Sion!” (Psalmul 84:7).
Între 4-15 iulie s-a ținut la Centrul Surduc sesiunea institutului biblic la care 

au participat 115 persoane din 12 țări. Participanții au fost împărțiți în patru 
grupe. după următoarele cărți de studiu: 1) Faptele Apostolilor, 2) Legământul și 
Doctrinele Biblice, 3) Cursul „Dumnezeule, exiști?”, și 4) cartea „Iosif ”.

Duminică 10 iulie toți studenții au fost împărțiți în grupe cu traducători, 
texte biblie și mesaje specifice cursurilor învățate, și așa au plecat în sate, orașe, 
pe străzi, în parcuri, la spital, etc. Aproximativ 300 de persoane au fost interesate 
și au studiat personal cu studenții de la Institutul Biblic, și au primit cărți și Noi 
Testamente. Experiențele din vestirea Evangheliei au fost o încurajare pentru 
studenții care s-au dus în orașe și sate cu entuziasmul de a vesti Evanghelia. 
Fiecare grup a împărtășit a doua zi în clasă cum Dumnezeu a lucrat la inima 
celor care au primit pe Domnul sau au auzit Evanghelia.

„Am fost încurajați să vedem cum profesorii și liderii au fost motivați prin 
puterea Cuvântului ca să transmită cele învățate altora și să continue procesul de 
a face ucenici. O evaluare a lucrării și întocmirea de planuri pentru următoarele 
două luni a arătat că în lunile iunie și iulie au fost planificate peste 100 de tabere 
biblice cu mii de tineri și copii; de asemenea au avut loc seminarii și conferințe 
de studiu. Rugați-vă pentru noi și lucrările care urmează; deja am avut o 
întâlnire cu surorile din țară care sunt în slujire, în biserici și în comunitățile unde 
locuiesc. Mulțumim că vă rugați pentru noi. Cu dragoste, Mia și Costel . . . ”

Lăudați pe Domnul !



Așa cum a fost hotărârea bisericii 
adusă duminica trecută, astăzi nu vom 
avea serviciu divin de seară, ci vom 
merge cu toții la ora 5:00 după amiază, 
la serbarea de aniversare a Bisericii 
Baptiste Logos, păstorită de frații 
Daniel Chiu și Ovidiu Dobria. Adresa 
bisericii Logos este 7280 N. Caldwell 
Avenue, Niles.

În săptămâna trecută am fost vizitați 
de:

- familia Ioan și Maria Pieleanu, din 
Florida.

- f a m i l i a N i c h i t a d i n 
Massachussetts; fratele Nichita a 
predicat Cuvântul Domnului la 
serviciul de dimineață.

- Josh Pop, din Houston, Texas, 
fratele mai mic al sorei Mea Ordeanu.

- Sora Viorica Blaj, mama sorei 
Lucia Moșman, a revenit între noi, și 
dăm slavă Domnului pentru călăuzirea 
Lui bună.

- Fratele Lisias Tătaru ne-a adus 
vești bune din partea mamei, sora Lidia 
Tătaru, care a fost acum doi ani în 
mijlocul nostru.

- Ne rugăm pentru familia Marinică 
și Cornelia Dumitrașcu, al căror 
apartament a trecut printr-un incendiu 
și practic au rămas fără nimic, dar au 
scăpat cu viața.

Bolnavii noștri:
Sora Rita Buibaș a avut vineri o 

operație ș, slavă Domnului, se află mai 
bine.

Sora Rodica Babii ne anunță despre 
starea sănătății soțului, fratele Mihai 
Babii, sub un tratament nou și foarte 
bun.

Fratele Virgil Gașpar a stat o 
săptămână în spital, pentru analize în 
legătură cu o eventuală operație.

Sora Daniela Bulboacă, deși cu 
mâna în ghips după accidentul avut, a 
fost cu noi la adunare, și ne-am bucurat 
să ne vedem din nou.

Să nu uităm și de ceilalți bolnavi, 
ca să ne rugăm pentru ei: Iacob (Puiu) 
Sezonov, Dan Mitroi, Pușa Buhai, 
Dorica Scobercea.

Tema de studiu biblic pentru miercurea 
viitoare: De la moarte la viață. 
Romani 6:1-4,12-14, 17-23.  Versetul 
de aur: Romani 6:4. Să venim la casa 
Domnului cu lecția pregătită.

Deces
Luni, 18 iulie la 5:00 dimineața, 

Domnul a chemat acasă pe fratele 
Vasile Marin, din Wheaton, 
cunoscut între noi prin picturile 
frumoase pe care le-a executat. 
Fratele Marin s-a născut la Băicoi, 
județul Prahova la 9 aprilie 1945. A 
mărturisit pe Domnul în apa 
botezului la 
Ploiești în 
1974. A 
venit în 
America 
împreună cu 
soția, sora 
Smaranda, în anul 1989, întâi în 
Pennsylvania, și apoi la Chicago în 
1991. Fiind în Wheaton, a făcut 
parte din biserica First Baptist 
Church din Wheaton, dar asculta cu 
pasiune programele și predicile de la 
noi. În anul 2001 s-a descoperit 
cancer avansat și a suferit operații 
grele. Serviciul de înmormântare a 
avut loc joi, 21 iulie, fiind condus de 
Rev. Mike Rowe, păstorul bisericii 
din Wheaton. La serviciul de 
priveghi au participat Alina Voica, 
Aurora DeVries, Magdalena Capotă, 
Petre Ordeanu și Valentin Popovici.

„Ferice de acum încolo de morții, 
care mor în Domnul!” — „Da”, zice 
Duhul; „ei se vor odihni de ostenelile 
lor căci faptele lor îi urmează”.  
(Apocalipsa 14:13)



„Ferice de acum încolo de 
morții, care mor în Domnul!” 
-„Da”, zice Duhul; „ei se vor 
o d i h n i d e o s t e n e l i l e 
lor…” (Apocalipsa 14:13).

Semnele de pe dolarul 
american

Deși sunt controversate aceste semne, ele pot fi 
înțelese sub aspectul pozitiv al vizionarilor care au 
vrut să înceapă aici în America o lume mai bună 
sub autoritatea lui Dumnezeu. Prin simbolurile 
înscrise pe el, dolarul spune ceva din istoria și 
dorința fondatorilor acestei țări:

IN GOD WE TRUST, „În Dumnezeu ne 
încredem!”

ANNUIT COEPTIS, „Dumnezeu a fost 
binevoitor cu lucrarea noastră”

PIRAMIDA este simbolul strădaniilor comune 
ale oamenilor pentru binele tuturor. E luminată în 
față, și întunecoasă pe partea de vest, semn că țara 
aceasta abia s-a format și încă vestul era 
neexplorat. Piramida e fără vârf, semn că lucrarea 
încă nu s-a sfârșit. În piatra de capăt e „Ochiul 
Atot-văzător”, simbol al lui Dumnezeu care 
privește și conduce această țară.
La baza piramidei:

MDCCLXXVI = numeralul roman al anului 
1776, anul de început al țării.

NOVUS ORDO SECLORUM, „O nouă 
rânduială a veacurilor” a început

VULTURUL pleșuv american a fost ales ca 
simbol pe sigiliul țării pentru două motive:

a) Nu se teme de furtună, se ridică deasupra 
vijeliei.

b) Nu poartă nici o podoabă, nici o coroană 
pământească.

SCUTUL din fața vulturului e suspendat în 
aer, nu e rezemat pe nimic: țara aceasta tocmai își 
căpătase independența de coroana Angliei, era de 
sine stătătoare.

13 STELE. Deasupra vulturului sunt 13 stele, 
semnificând cele 13 state care au format la 
început uniunea statelor americane. 

E PLURIBUS UNUM = „Din mai mulți, 
suntem una!”

Observați, 13 litere în „E PLURIBUS 
UNUNM”, 13 stele deasupra, 13 spice în stânga, 
13 săgeți în dreapta.

Să ne rugăm pentru binele țării în care trăim, 
pentru binele și întoarcerea la pocăință a 
Americii!

Ghicitoare biblică

Pot fi purtat, dar nu atins,
Căci sunt obiect foarte distins,
Și nici măcar să fiu privit,
În întuneric stau păzit.
Nu pot să merg așa oricum,
Cu opt picioare merg la drum.
În mine am un zece sfânt,
Pe cap - sânge de legământ.

De mâine după masă începem 
Școala Biblică de Vacanță, 
care va ține până vineri seara. 
Mulțumim tinerilor și tuturor 
celor care ajută în diferite 
lucrări la acest proiect 

frumos, care va rămâne în mintea copiilor 
pentru toată viața.

Între 4:30 - 8:30 pm.
Duminica viitoare, la serviciul de 

seară copiii vor avea un program special  
cu lucrurile pe care le-au învățat.

În mijlocul atâtor știri 
cumplite de terorism 
internațional, nu uităm 
și de eroii neamului 
nostru care au plătit un 
pre ț scump pentru 
r e z i s t e n ț a p u s ă 
împotriva puhoiului 
otoman. Constantin 
Brâncoveanu a fost 
unul din cei mai buni 
domnitori ai Țării Românești, în timpul 
căruia s-a construit palatul de la 
Mogoșoaia, mănăstirea Hurez, adevărate 
capodopere arhitecturale.

În 1714 a fost detronat și arestat cu 
întreaga familie la Constantinopole în 
fortăreața Yedikule (Șapte Turnuri), și 
executat la 15 august împreună cu cei 
patru fii ai săi și cu sfetnicul Ienache 
Văcărescu. Înainte de decapitare fiecare a 
fost întrebat: „Te lepezi de Hristos?” 
Răspunsul a fost: „Nu mă lepăd de 
Hristos!” Și capul a fost retezat. Era chiar 
ziua de naștere a domnitorului. Împlinea 
60 de ani.

La începutul domniei lui s-a tipărit 
prima traducere completă a Bibliei în 
limba română în 1688, numită și Biblia 
Șerban Cantacuzino (unchiul lui Constantin 
și domnitorul anterior al țării). 



			„Întărește-te	
și	

îmbărbătează-
te.	Nu	te	

înspăimânta	și	
nu	te	îngrozi,	căci	Domnul,	

Dumnezeul	tău	este	cu	tine	în	tot	
ce	vei	face.”	(Iosua	1:9)
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Bogăția 

Vrei să numeri în desagă
Ce bănet ai adunat,
Dar te vezi sleit de vlagă,
Și tot n-ai ajuns bogat.

Moliile îți rod haina
Și pe față și pe dos,
Că rămâne numai scama
Unei zdrențe de prisos.

Iar valuta garantată,
Aurul cel mai curat,
Zboară ca un puf  de vată
Ca și cum n-a existat.

Vezi dar care e valoarea
Miilor de gologani,
Când se stinge lumânarea
Peste vreo cincizeci de ani.

Într-o grabă de suveică
Vine moartea la hambar,
Și nu-ți lasă o copeică,
Nici un ban în buzunar.

Și atunci ce socoteală
Ai să-i dai lui Dumnezeu,
Când I-arăți doar mâna goală,
Inimă de fariseu?

Mai bine adună-ți, frate,
Un tezaur sus în cer.
Din comori adevărate,
Bogății care nu pier.

Domnul a dat pentru tine
Tot ce-avea mai prețios,
Te-a salvat nu pe rubine
Ci cu sânge de Hristos.

Zvârle auru-n țărână,
(Spunea blândul Elifaz),
Lasă aurul din mână
Că-ți aduce doar necaz.

Atunci Cel Atotputernic,
Va fi bogăția ta,
Și te face vistiernic
Peste toată slava Sa.  (vp)

Mai bine 
puțin cu 
frică de 
Domnul, 
decât o mare 
bogăție cu 
tulburare

Prov. 15:16


