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Ce zile de har și de sărbătoare ne dă Dumnezeu în casa Lui! În duminica 
trecută, au fost la binecuvântare două perechi de părinți, și trei copilași: Dan și 
Estera Bulboacă au adus înaintea Domnului fetița lor, Anne Louise; iar 
Andrew și Crissy Bujdei au venit cu cei doi băiețași gemeni cu care i-a 
binecuvântat Dumnezeu, Elijah Andrew și James George. În sărbătoarea 
acestor familii am fost cuprinși cu toții de un sentiment al bucuriilor pe care 
numai Duhul lui Dumnezeu le poate da. Cu adevărat, „Cine se teme de Domnul are 
un sprijin tare în El, și copiii lui au un loc de adăpost la El” (Prov. 14:26); „Copiii copiilor 
sunt cununa bătrânilor, și părinții sunt slava copiilor lor!” (Prov. 17:6); „Cel neprihănit 
umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el!” (Prov. 20:7).



Mulțumim surorilor care au 
pregătit masa de Ziua Mulțumirii 
(Thanksgiving) joia trecută. A fost bine, 
plăcut și dulce, să avem părtășie la 
masă împreună, și apoi la închinare în 
ziua specială de mulțumire Domnului  
împreună cu țara în care trăim.

Mulțumim fraților și surorilor care 
au adus cutiile (shoe boxes) pentru 
copiii săraci din România, cutii care 
vor fi expediate și distribuite de 
organizația „Samaritan Purse” ca să 
ajungă la copii în preajma sărbătorii 
Nașterii Domnului Isus.

În duminica de 6 nov. a fost cu noi 
familia Alexandru și Elena Hrișka, 
venită cu ocazia binecuântării micuței 
Sarah Estera Smahon. Tot atunci a fost 
cu noi sora Dinculescu, din Windsor, 
Canada, mama sorei Lili Mircu. Alți 
oaspeți au fost: Cornelia și Marinică 
Dumitrașcu, din Akron, Ohio; Alin și 
Beatrice Negru din Detroit; Tiberiu 
Truța, din North Carolina; Austin 
Sporea, din Paducah, Kentucky; Chris 
Botica de la Air Force Academy din 
Colorado Springs.

Dintre bolnavii noștri, sora Rita 
Buibaș, fratele Larry Gașpar, fratele 
Mircea Răduț, au fost întărți în trup 
după operațiile avute, și au putut veni 
la adunare. Slavă Domnului.

Fratele Nicu Clonda a avut o 
operație  miercuri 9 nov. la Cordell 
Hospital. Acum este acasă. Iar sora 
Maria Brânceanu a avut operația marți 
15 nov. Să ne rugăm pentru cei care 
trec prin boli și suferință.

Sâmbătă, 12 nov., surorile au avut 
întrunirea lunară de studiu biblic cu 
tema „Motive de Mulțumire”.

Grupul „Mesaj”, care ne-a vizitat în 
duminica de 13 nov, la serviciul de 
seară. Grupul este compus din 
următorii frați din biserica din 
Sâmbăteni, județul Arad: Cornel 
Hărdălău, Daniel Bodea, Daniel Luca, 
Teofil Cătană și Adrian Hențea.

Miercuri, 16 nov, am fost vizitați de 
fratele Vitalie Rotar, 
de la Chi ș inău, 
Republica Moldova, 
care ne-a prezentat 
lucrarea bisericii 
penticostale „Viața 
Nouă” pe care o 
păstoreș te, ș i în 
special lucrarea cu 
persoanele în vârstă și sărace din 
capitala Republicii Moldova.

E v a n g h e l i s t u l 
Billy Graham a 
împlinit la data 
de 7 noiembrie 
vârstă de 98 de 
ani și locuiește 
acum retras de 
activitățile publice, în statul Carolina 
de Nord. După estimările organizației 
Billy Graham Association, el a predicat în 
185 de țări și teritorii, începând din 
1949 când s-a lansat în evanghelizările 
în masă prin serile de evanghelizare 
din Los Angeles în anul 1949.

Pentru înștiințare și bucurie: S-au 
întors din călătorii familiile: Jean Opriș, 
din Florida; Dany Voica, din Florida; 
Marius Bonca, din Hawaii.

Exprimăm condoleanțe sorei Lidia 
Nițu și celor din familie, la trecerea in 
veșnicie a cuscrului dânsei din 
România, Gheorghe Pătrașcu (64 ani), 
tatăl fratelui Mircea Pătrașcu. 



IACOB SEZONOV
1953 - 2016

În hotărârea Tatălui ceresc, fratele 
nostru Iacob Sezonov a fost chemat 
acasă în zorii zilei de 
marți 15 noiembrie. 
Ne-a părăsit un frate 
scump, iubit de noi 
to ț i , un t a l en ta t 
declamator de poezii, 
un suflet nobil, cu un 
caracter blând ș i 
răbdător.

Iacob Sezonov s-a 
născut la 2 iunie 1953 la Brăila, fiind al 
treilea copil din cei patru băieți în 
familia Daniel și Tamara Sezonov. S-a 
căsătorit la data de 26 august 1979 cu 
Cristina Pintilie la București în biserica 
Mihai Bravu. În anul 1982, la 21 
ianuarie li s-a născut primul fiu, 
Robert. A urmat emigrarea în Statele 
Unite în anul 1985 la Chicago, și la 14 
octombrie 1989 Dumnezeu le-a dăruit 
un al doilea fiu, Matthew.

În 1999 Iacob Sezonov, la vârsta de 
46 de ani, a fost diagnosticat cu diabet 
acut, ș i din cauza aceasta s-a 
pensionat. De atunci au urmat anii 
grei de suferință și încercări. A rămas  
însă tare în credință și la fiecare 
lovitură de boală, la fiecare operație și 
tratament dureros, parcă a devenit și 
mai tare în credință, și mai aproape de 
Domnul. 

S-a stins din viața aceasta în 
dimineața zilei de 15 noiembrie, după 
o săptămână de agonie. A iubit mult 
familia, frații de corp, frații de 
credință, biserica.

Fie ca amintirea lui să rămână vie și 
duioasă în inimile noastre ale tuturor, 
și spunem în durerea despărțirii: 

„Doamne, Izvorul vieții și al bunătății, 
Dumnezeul îndurărilor, îți mulțumim pentru 
bucuria și harul de care ne-ai făcut parte, ca 
să fim împreună un număr de ani cu cel pe 
care-l chemam așa ca în familie, Puiu 
Sezonov. Mulțumim că prin el ne-ai 
mângăiat, ne-ai întărit în credință, și ne-ai 
făcut să iubim mai mult Cerul, Patria 
sfinților, și lauda Numelui Tău sfânt!”  

MARIA TĂȘEDAN
1930 - 2016

Sora Maria Tăședan s-a născut în 
familia Becan la 12 decembrie 1930, la 
Arad. În 1945 s-a 
că să to r i t cu Ioan 
Tăședan și au avut 
cinci copii: Viorel 
( 1 9 4 7 ) , G h eo rgh e 
(1948), Emilia (1952), 
V i o l e t a ( 1 9 5 4 , 
decedată după două 
s ă p t ăm â n i d e l a 
naștere), și Eugenia 
(1956).

În anul 1971 sora Maria Tăședan 
cu un curaj mare al credinței, a 
emigrat în Statele Unite împreună cu 
fiica ei Eugenia. Eugenia are acum doi 
copii, Eric și Michael.

După doi ani, de la venirea sorei 
Maria în America, a reușit în 1973 să 
vină și soțul ei, fratele Ioan Tăședan.

Viorel și Mariana cu copiii lor, 
Violeta și Robert, au venit în 1976, iar 
în 1980 au venit Emilia și Isaia Mitran, 
și copiii lor, Cristian, Florin și 
Eleonora. Ultimii dintre copiii lor care 
au venit în 1983 au fost Ghiță și 
Viorica împreună cu copiii lor, Danny 
și Monica.

Astfel, sora Maria Tăședan și-a 
strâns întreaga familie lângă ea aici în 
America. Ce frumos era când unul 
după altul au venit toți copiii ei, și cine 
era mai fericită ca ea când și-a văzut 
toată familia din nou unită. Dar în 
2005 Domnul, Izvorul și Stăpânul 
duhurilor, a chemat acasă la El pe 
fratele Ioan Tăședan, soțul. După o 
căsnicie de 60 de ani, a urmat 
despărțirea, văduvia și anii de durere și 
de boală.

După o lungă suferință, fiind cu 
vârsta în rândul celor mai tari, Domnul 
a chemat-o acasă la vârsta de 86 de 
ani. În urma ei au rămas patru copii cu 
familiile lor, opt nepoți și 13 strănepoți. 

„Ferice de acum în colo de morții 
care mor în Domnul. Da, — zice 
Duhul, — ei se vor odihni de ostenelile 
lor, căci faptele lor îi urmează!”  



„Întăreș-
te-te	și	

îmbărbă-
tează-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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Despre SFINȚENIA VIEȚII 
(fragment)

de Alexa Popovici

(urmare dintr-un număr trecut)
. . . Dar El, Mântuitorul, nu este numai 

modelul de imitat, ci prin faptul că El 
locuiește în cel credincios (Efeseni 3:17, Ioan 
14:23), unirea Lui cu noi ne dă o putere vie de 
a birui ispitele, de a trăi o viață sfântă, ca să 
fim CA EL.

Ap. Pavel spunea despre sine: „… Trăiesc, 
dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în 
mine...” (Gal. 2:20). Sfințenia creștină nu 
poate exista în afară de Hristos, ci numai cu 
El și prin El.

In Noul Testament, membrii bisericilor 
erau numiți „sfinți.” Pentru a fi la fel ca 
Domnul, și credincioșii de azi și de totdeauna, 
avem porunca sfântă, pe care ne-o transmite 
apostolul Petru: „Ci, după cum Cel ce v-a 
chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată 
purtarea voastră. Căci este scris: „Fiți sfinți, 
căci Eu sunt sfânt!” (I Petru 1:15, 16. și Levitic 
11:44; 19:2; 20:7).

Trăsăturile aceastea atât de frumoase și 
nobile, ale sfințeniei în viața de credincioșie, 
au fost uitate de mulți dintre credincioșii de 
azi. Aceștia își continuă viața dinainte de 
mântuire și se afirmă ca fiind creștini, ba unii 
cu traiul tăvălit în păcate vor să conducă 
biserica, se urcă și la amvoane, caută să 
predice, dar nu mai au har. Ei nu se mai pot 
da pilde vrednice de urmat. Ap. Pavel spunea 
în multe locuri și ocazii: „Vă îndemn să călcați 
pe urmele mele.” (I Cor. 4:16; 11:1; Efes. 5:1; 
Filip. 3:17; I Tes. 1:6; II Tes. 3:9, etc.). Aceasta 
trebuie să fie ținuta vestitorilor Evangheliei în 
bisericile noastre, și a tuturor credincioșilor. 
Fericitul Augustin spunea: „Când trăirea ta va 
lumina ca fulgerul, glasul tău va fi ca tunetul!”

Nu uitați, mișcarea baptistă a fost și este 
mișcarea religioasă de reeditare, de reînviere a 
creștinismului primar. Domnul să ne ajute să 
fim cu adevărat sfinți ai Lui!

Citirea zilnică pentru 
luna Decembrie

1. Romani 5-8
2. Romani 9-11 
3. Romani 12-16 
4. Fapte 20:3-22
5. Fapte 23-25
6. Fapte 26-28
7. Efeseni 1-3 
8. Efeseni 4-6 
9. Filipeni 1-4 
10. Coloseni 1-4 
11. Evrei 1-4 
12. Evrei 5-7 
13. Evrei 8-10 
14. Evrei 11-13 
15. Filimon, 1 Petru1,2 
16. I Petru 3-5 
17. II Petru 1-3 
18. I Timotei 1-3 
19. I Timotei 4-6 
20. Tit 1-3
21. II Timotei 1-4 
22. I Ioan1,2
23. I Ioan 3-5
24. II și III Ioan, Iuda
25. Apocalipsa 1-3 
26. Apocalipsa 4-6 
27. Apocalipsa 7-9 
28. Apocalipsa 10-12 
29. Apocalipsa 13-15 
30. Apocalipsa 16-18 
31. Apocalipsa 19-22


