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Corul bisericii în vizită la Pacific Garden Mission sâmbătă 25 august

Propovăduiește Cuvântul
II Timotei 4:1-2
Aceasta este ultima epistolă care ne-a rămas de la marele apostol. E întrun fel o scrisoare de rămas bun, un „La Revedere” către fiul său în credință
Timotei, și cuvintele lui au astfel și mai mare greutate, sunt un testament
spiritual oferit tuturor bisericilor.
Introducerea din II Timotei 4:1, este impresionantă: „Te rog fierbinte…”
— nu o cerere obișnuită, nu un lucru oarecare, ci o rugăminte din inimă,
pregătindu-l pe Timotei să știe că ce vrea să-i ceară de fapt este să primească un
dar prețios, un secret al vieții. De aceea, apostolul Pavel are nevoie de un martor,
de parcă ar încheia un act oficial, un document de mare valoare. Martorul pe
care îl alege apostolul Pavel e mai mult decât un martor, e Însuși Domnul Isus
care are autoritatea și puterea de a trimite lucrători în Împărăția Sa, și în fața
Căruia vom răspunde pentru lucrarea pe care o facem.
Și primul lucru pe care îl lasă lui Timotei este propovăduirea Cuvântului.
Misiunea propovăduitorului este să propovăduiască: Propovăduiește
Cuvântul! Timotee, nu pierde vremea cu fleacuri, nu te încurca în afaceri
lumești, vremelnice. Satana vine cu tot felul de oferte comfortabile, bănoase,
avantajoase, ca să te momească. Tu ai o lucrare: Propovăduiește Cuvântul!

Activități în luna septembrie:
r Mâine, 3 sept., Picnic la pădure.
r 5 sept., 6:30-8:00 pm AWANA
registration and activity
r 23 sept., 1:00-4:00 pm,
Misionaruul Ken Krup, va avea un
seminar pentru toți lucrătorii AWANA.
r 30 sept., Servici divin special
- 10:00am, Festivalul Fanfarelor;
- 3:00 pm, Festivalul Fanfarelor —
cântă grupurile individuale.
r Dintre oaspeții care ne-au vizitat
biserica în duminica trecută amintim pe
sora Magda Pop, verișoară cu sora
Daniela Bulboacă. Ne-am bucurat să
fim împreună la închinăciune.
r Bun Venit din nou acasă:
- Dan și Lia Bogdan, s-au întors de
la nunta din familia lor în San
Francisco;
- Viorel și Nuți Trutza, s-au întors
din Virginia, unde au vizitat pe fiul lor
Tiberiu.
r Rugăciune pentru bolnavi:
v Nicu Clonda este în recuperare
după operația de fiere.
v O prietenă a sorei Viorica Opriș,
pe nume Nuți Cebzan, care a fost
operată a doua oară la oasele de șold;
— s-o avem în rugăciune.

AWANA va începe miercuri la
6:30pm, în timpul închinăciunii
bisericii la studiu biblic. Iar diseară
după adunare (6:45pm) vom avea o
scurtă ședință cu toți cei care
lucrează pentru AWANA.
Vinerea viitoare de la ora 7:00 seara
încep studiile Biblice pentru tineri.
Invităm pe toți tinerii care pot veni
să fie la un timp de părtășie,
rugăciune și studiu din Sfânta
Scriptură. Fratele George Ardelean
va conduce studiul biblic.
Festivalul Fanfarelor
Și anul acesta, la sfârșitul lunii
septembrie, fanfarele reunite din mai
multe biserici și orașe se vor aduna
la noi pentru o serbare de cântări în
preamărirea Domnului. Să cerem
Domnului ca tot ce se va face să fie
spre slava Lui.

valoare în Împărăția lui Dumnezeu. În
prezent, Biserica din Știnăpari este
păstorită de către fratele Nelu Damian,
iar diacon este fratele Ion Bilav, care
ocupă și funcția de viceprimar al
comunei.
La fel, Biserica Baptistă din
Gârbovăț, județul Caraș-Severin, a
r La 19 august, Biserica Baptistă împlinit 100 de ani de la fondare.
„Betel” din Știnăpari, județul CarașSeverin, a sărbătorit 100 de ani de la
v Deces: Fratele Ted și s. Agatia
înființare. Cu acest prilej, mulți dintre Muscan, din Florida, ne anunță vineri
fiii satului au revenit acasă din toată după amiază fiica lor Gabriela Muscan
țara și din diaspora pentru a celebra Vasquez din Israel a fost chemată la
î m p r e u n ă o s u t ă d e a n i d e Domnul în urma unei comoții
binecuvântări din partea lui Dumnezeu. cerebrale masive, la vârsta de 47 de
Din această Biserică, împreună cu ani. Sora Agatia urmează și ea să
Biserica din comuna Cărbunari, s-au treacă printr-o operație grea. Să ne
ridicat nu mai puțin decât 20 de rugăm pentru această familie scumpă și
slujitori ai Domnului, predicatori de foarte încercată.

Centenarul de la Brăila
În zilele de 25-26 august, Biserica Baptistă „Sfânta Treime” din Brăila a
sărbătorit 100 de ani de existență. A fost o sărbătoare frumoasă, bogată în harul
lui Dumnezeu și în bucuriile părtășiei cu oaspeții veniți din multe părți, numiți
de cei din loc „fiii Brăilei”, fiindcă au trăit cândva acolo.
Sâmbătă după amiază s-a organizat un circuit prin Brăla cu scopul de a
vedea locurile istorice reprezentative: casa lui Adam Sezonov, mormintele celor
plecați din familia mare Sezonov, casa veche de rugăciune a bisericii din Brăila,
azilul de copii „Casa Speranței”, și dispensarul „Diaconia” care aparține de
biserică. Toate proiectele mai recente au fost inițiate de fratele Iosif Ștefănuți. Iar
seara programul a avut un format special cu întrebări puse unor oaspeți despre
trecutul istoric al bisericii. Au fost amintiți păstorii bisericii de-a lungul vremii:
Adam Sezonov, Simion Voia, Vasile Asiev, Ioan Trif, Iosif Ștefănuți, și păstorul
bisericii de acum, Iosua Faur.
Duminică serviciul divin a avut în prima parte meditații la rugăciune
conduse de frații Petrică Drăgușan, Ben Boingeanu, Romică Năstruț și Nuțu
Mustață. Iar printre vorbitorii care au urmat la amvon, au fost: Ion Chivoiu,
Ovidiu Ghiță, Teofil Ciortuz și Valentin Popovici. Au cântat înălțător orchestra
dirijată de Virgil Sezonov, venit din California, și corul dirijat de Daniel
Cojocaru. După adunare a urmat o masă de dragoste în aer liber, după care
părtășia a continuat încă mult timp. Slăvit să fie Domnul pentru toate!

Citirea Zilnică a Bibliei
Septembrie
1 q Ezechiel 13-16
2 q
Meditation
3 q Ezechiel 17-20
4 q Ezechiel 21-24
5 q Ezechiel 25-28
6 q Ezechiel 29-32
7 q Ezechiel 33-36
8 q Ezechiel 37-40
9 q
Meditație
10 q Ezechiel 41-44
11 q Ezechiel 45-48
12 q Daniel 1-4
13 q Daniel 5-8
14 q Daniel 9-12
15 q Osea 1-4
16 q
Meditație
17 q Osea 5-8
18 q Osea 9-12
19 q Osea 13-14
20 q Ioel 1-3
21 q Amos 1-4
22 q Amos 5-9
23 q
Meditație
24 q Iona 1-4, Obadia
25 q Mica 1-4
26 q Mica 5-7
27 q Naum 1-3
28 q Hab 1-3
29 q Țef 1-3
30 q
Meditație

Octombrie
1 q Hagai 1-2
2 q Zaharia 1-4
3 q Zaharia 5-8
4 q Zaharia 9-12
5 q Zaharia 13-14
6 q Maleahi 1-4
7q
Meditație
8 q Matei 1-4
9 q Matei 5-8
10q Matei 9-12
11q Matei 13-16
12q Matei 17-20
13q Matei 21-24
14q
Meditație
15q Matei 25-28
16q Marcu 1-4
17q Marcu 5-8
18q Marcu 9-12
19q Marcu 13-16
20 q Luca 1-4
21 q
Meditație
22 q Luca 5-8
23 q Luca 9-12
24 q Luca 13-16
25 q Luca 17-20
26 q Luca 21-24
27 q Ioan 1-4
28 q
Meditație
29 q Ioan 5-8
30 q Ioan 9-12
31 q Ioan 13-16

Ieri la Atlanta, în cadrul celui de-al
106-lea congres al Asociației Baptiste
din Statele Unite și Canada, a avut loc
sărbătorirea zilei de naștere a fratelui
Pitt Popovici, care la 12 septembrie va
împlini prin mila Domnului frumoasa
vârstă de 100 de ani.

„De aceea, luați
toată armătura
lui Dumnezeu, ca
să vă puteți
împotrivi în ziua
cea rea, și să rămâneți în picioare,
după ce veți fi biruit totul! (Ef. 6:13)

CÂNDVA…
Cândva, Isuse drag, voi înțelege,
De ce ne lași să trecem prin cuptor,
De ce-ntr-o lume de fărădelege
Un credincios care Stăpân Te-alege,
E mai sărac, străin pe căi pribege…
Și totuși Tu ești Marele Păstor!
Cândva voi înțelege mult mai bine
Și voi vedea mai clar, mai deslușit,
De ce atunci când uraganul vine,
Și când lovit Te chem printre suspine,
De parcă nu e nimeni lângă mine…
Tu de fapt, Doamne, nu m-ai părăsit!
Cândva, în Ziua mare, glorioasă,
Voi înțelege că s-a meritat,
Să Te urmez prin valea neguroasă,
Prin spini și bruși pe drumul către casă,
Strivit sub crucea grea și noduroasă…
Chiar dacă m-a durut, dar Te-am urmat.
Cândva, voi înțelege frământarea
Pe care-acum o simt ca un mister:
De ce prin slăbiciuni, dai înălțarea,
Și doar trântit, îmi dai eliberarea
Batjocorit de toți, îmi dai cântarea,
Și împroșcat cu pietre, slăvi de Cer!
Cândva, voi înțelege că-mpreună,
Am mers din slavă-n slavă tot mereu.
Chiar dacă nu vedeam decât furtună,
Mă atingeai cu mâna Ta cea bună,
Și-mi împleteai a sfinților cunună…
Și-Ți mulțumesc, Isuse, Domnul meu! (vp)
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