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II Timotei 4:5
Îndemnuri dintr-o închisoare. Sfaturi dintr-un loc fără lumină. Așa e ultima 

epistolă a apostolului Pavel. Dar câtă frumusețe și lumină răspândesc cuvintele 
lui peste veacuri! Scrie el că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere 
învățătura sănătoasă, nu vor avea urechi să asculte Evanghelia mântuirii prin 
credința în Domnul Isus Hristos. Mai bine vor asculta la istorisiri închipuite… 
Vorbea despre vremea noastră? Desigur. Showurile, spectacolele, teatrele, atrag 
milioane de oamenii și își omoară timpul cu lucruri care sunt minciuni, istorisiri 
închipuite, neadevărate. Pentru Biblie și Cuvântul Sfânt al vieții, oamenii nu au 
timp, nu-i interesează. O lume orbită de întunericul acestui veac.

Dar tu, Timotee, fii treaz! Tot ce strălucește în lume  nu e decât moloz 
vopsit. Toate clădirile pe care le vezi acum cu slavă, vor fi ruine și gunoi. Nu fii 
atras de gunoaie. Fii treaz, privește bine la ce este în jurul tău, și alege calea cea 
strâmtă a credinței. Împlinește-ți bine slujba. Rabdă suferințele. Vei avea o 
răsplată veșnică, o cunună nepieritoare.

Dar tu fii treaz în toate lucrurile!
Ruinele Forumului din capitala Imperiului Roman



Scurte Comunicări

Din săptămâna trecută:

r Duminica trecută ne-am bucurat 
să avem cu noi familia Laviniu Bredău, 
care locuiește acum în El Paso, Texas.

r La 31 august, în România, s-a 
născut un alte nepot al fratelui și sorei 
Țârlea Gheorghe și Letiția, DARIUS 
TÂRLEA (4,200 Kg și 57 cm). 
Felicităm pe fericiții bunici și familia 
întreagă. Domnul să vă binecuvinteze.

r Duminica trecută am avut vizita 
familiei Baran Beniamin și Marioara 
împreună cu fiul Claudiu, din Detroit, 
de la Biserica penticostală „Aliluia”. 
Ne-am bucurat să fim împreună atât 
duminică la adunare cât și luni la 
picnic.

r Bun Venit familiei Ted și Emilia 
Pop, care s-a întors din vacanță. La fel 
Bun Venit familiilor Petre și Allen 
Ordeanu care au participat la convenția 
de la Atlanta.

r Suntem mulțumitori Societății 
Surorilor pentru pregătirea mesei de la 
picnicul de Labor Day, și mulțumim 

celor care au ajutat la transportul 
grătarului și a ustensilelor de gătit. De 
asemenea, lunea trecută am avut ceva 
nou, un sistem audio de amplificare, 
folosind un generator electric pentru 
furnizarea curentului în pădure.

r Familia Ghe. și Viorica Zaica s-
a întors din România, unde au luat 
parte la festivitățile bisericii baptiste 
Maranata din Moldova Nouă, care a 
împlinit 100 de ani de la fondare. Încă 
de la începutul anului 2018 au fost 
festivități speciale la Moldova Nouă, 

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.

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.

La Mulți Ani celor cu ziua de naștere în 
luna septembrie. La picnicul de lunea 

trecută i-am sărbătorit și ne-am 
bucurat să fim împreună la aer liber

Biserica Maranata din Moldova Nouă, județul Caraș-Severin



 

De la a 106-a convenție a Asociației Baptiste Române din Statele Unite și 
Canada, ținută la Atlanta între 31 august și 2 septembrie 2018. Noua 
conducere este formată din:

Președinte – Ovidiu Rauca (San Francisco, CA)
Vicepreședinte vest – Doru Aninoiu (Bethel, Sacramento CA)
Vicepreședinte est – Valentin Țenț (Akron, OH)
Vicepreședinte Canada – Florin Dragomir (Bethel, Kitchener)
Secretar executiv – Marian Chirla (Harul, Hollywood, FL)
Secretar vest – David Lavric (Emanuel, Port Coquitlam, BC)
Secretar est – Radu Știr (Charlotte, NC)
Comisia pastorală – Dan Paul, Eusebiu Rusu (Cleveland / Portland)
Comisia de misiune – John Bilți (Rancho Cordova, CA)
Școala duminicală – Marius Lucan (Colton, CA)

Festivalul Fanfarelor
29-30 Septembrie

Să ne rugăm pentru:
- …Ocrotirea în călătorie a celor 

care vor veni din alte orașe și țări.
- …Frații și surorile care vor lucra 

la pregătirea acestei sărbători, la 
împodobirea sanctuarului, ordinea în 
casa Domnului, la pregătirea 
meselor, la bucătărie. 

- …Părtășia în dragoste a celor 
care vor cânta.

- …Predicatorii musafiri care vor 
aduce un cuvânt din partea 
Domnului.

- …O dorință în inimile noastre să 
chemăm și pe alții la sărbătoare.

- …Musafirii care vor fi invitați să 
ia parte, să aibe inima deschisă 
pentru lumina Evangheliei.

- …Slava lui Dumnezeu în toate.

unde au fost organizate evanghelizări, 
simpozioane, concerte, prin care s-a 
făcut cunoscut mesajul Evangheliei în 
locașul de rugăciune și în afara lui, 
chiar și la București pe scena Ateneului 
Român. Toate acestea au culminat cu 
sărbătoarea de jubileu în casa de 
rugăciune între 10-12 august. Azi 
biserica are ca păstori pe Văran Sabin 
și Popescu Ioan.

Un lucru de remarcat este și faptul 
că la Moldova Nouă s-a născut 
cântarea de cor „Am găsit la Tine 
adăpost în ziua grea, în ceasuri grele”, 
numită imnul bisericii Maranata. 
Versurile acestei cântări au fost scrise 
special pentru Jubileul de 50 de ani de 
credință baptistă în Moldova Nouă (în 

Piatra comemorativă așezată în fața 
bisericii Maranata, Moldova Nouă, 

comemorând 100 de ani de existență.

1968) de către Nicolae Rață, păstorul 
de atunci al bisericii. Acesta a trimis 
versurile către trei compozitori creștini 
pentru a fi armonizate și orchestrate. 
Din cele trei versiuni rezultate s-a 
impus compoziția profesorului Petru 
Craiovan, și el membru al bisericii din 
Moldova Nouă, versiune cunoscută azi 
și răspândită pretutindeni. 



„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)
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Serviciile duminicale: dimineața 10:00-12:00; după masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM

Internet: http://betelchurch.org (unde găsiți programele de radio, buletinele duminicale, 
arhive de predici, articole și poezii, broșuri și meditații)

Alte persoane cu numele schimbate în 
Biblie; potriviți numele lor cu cele de mai 
jos:

1. Barnaba
2. Iacov și Ioan

Fratele Pitt Popovici, la convenția din 
Atlanta la 1 septembrie, la sărbătorirea 

vârstei de 100 de ani

Am învățat…

Am învățat, pe Calea Ta,
Să merg printre coline,
Isuse, nu urmând o stea,
Ci doar umblând cu Tine.

Am învățat să rabd tăcut
În teascul cu ciorchine,
Nu de la cei ce m-au bătut,
Ci doar răbdând ca Tine.

Am învățat s-aștept mereu
Răspunsul care vine,
Să-aștept pe drumul lung și greu,
Numai privind la Tine.

Am învățat cum să jertfesc,
Să dau tot ce-i în mine,
Să Te urmez, să Te iubesc,
Jertfit pe-altar cu Tine.

Am învățat cum să lucrez,
Ca-n stupul de albine,
Credința-n Tine s-o păstrez,
Lucrând mereu ca Tine

Am învățat cum să trăiesc,
Prin zâmbet și suspine,
Privind la Chipul Tău ceresc,
Trăind mereu cu Tine.

Am învățat mereu, și știu
Că mâna Ta mă ține:
Ești Dumnezeul meu cel viu,
Și nimeni nu-i ca Tine!  (vp)

La Congresul din Atlanta, fratele Pitt a 
subliniat dorința care trebuie să clocotească 
în noi, de a fi robi ai Domnului. Nu slujitori 
pentru o vreme, ci robi ai Domnului pentru 
totdeauna! Și-a amintit de un vers pe care l-
a învățat când era tânăr, și care i-a rămas în 
memorie toată viața:
     „Mai bine rob la Tine, Doamne,
     Decât în lume domnitor, —
     Să fiu sărac, să n-am renume,
     Dar să Îți fiu moștenitor!”

„Pavel, rob al lui Isus Hristos!”
(Romani 1:1).

„Epafra, care este dintr-ai voștri, vă 
trimete sănătate. El, rob al lui Hristos…”
(Coloseni 4:12)

„Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol 
al lui Isus Hristos…” (Tit 1:1)

„Iacov, rob al lui Dumnezeu și al 
Domnului Isus Hristos…” (Iacov 1:1)

„Simon Petru, rob și apostol al lui Isus 
Hristos…” (II Petru 1:1) 


