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„Cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor”
Miercurea trecută a avut loc la noi serbarea AWANA cu decernarea de
premii pentru activitățile meritorii ale celor care au învățat versete din Biblie, și
au frecventat în mod regulat cursurile în fiecare săptămână.
Mulțumim din inimă învățătorilor care au sacrificat din timpul lor ca să se
ocupe de lecțiile copiilor și în fiecare miercuri seara au supravegheat cu
devotament învățătura și activitatea copiilor. Suntem recunoscători și părinților
care au adus copiii la activitățile AWANA. Printre liderii și voluntarii care au
lucrat anul acesta sunt: Ovidiu Bahnean, Ofelia Bonca, Estera Bulboacă,
Cristian Buzdugan, Daniel Dobrin, Simion Draga, Lailani Gava, Gabriel
Georgescu, Valentin Hoffman, Felix Lulușa, Eliza Nichitean, Gabriel Popa,
Diana Popovici, Mihaela Popovici, Luminița Răscol, Antoaneta Rășinar, Dana
Smahon, Ani Tămășan, Ruth Tămășan, Alina Voica. Lucrările AWANA au fost
coordonate de Tina Popovici. La serbarea de miercuri a participat și Warren
Krup, directorul AWANA Camp. — (Psalmul 110:3)

r Spunem astăzi un Bun Venit în
adunarea noastră fratelui Emanuel

Negru, misionar la Word of Life,
Greece. Împreună cu soția Tereza și
copiii lor au ajuns în zona aceasta și
vor avea ocazia după amiază să ne
aducă noutăți de pe câmpul de misiune
din Grecia. Astfel ne rugăm ca și
tinerii noștri să fie entuziasmați de
dorința și focul misiunilor. Domnul săi binecuvinteze între noi.
Ne bucurăm că familia Tămășan
Vasile și Ani s-au întors din călătoria
de misiune la biserica Baptistă
Română Bethel din Ashville, NC. de
unde ne-au adus salutări de la biserica
de acolo ,și de la fratele păstor
Dumitru Căpățână.
r Să nu uităm să ne rugăm pentru
cei ce trec prin boli și suferințe.
Sora Maricica Vinersan a fost cu
noi la închinăciune în duminica
trecută. Dăm slavă Domnului pentru
harul pe care-l revarsă peste noi.
Să ne rugăm în continuare pentru
cei ce nu pot veni la adunare din cauza
stărilor de boală: Dorin Mitrofan,
Dorin Opriș, Mariana Ilisie, Pușa
Buhai, Elena Gașpar.
r Fratele Dorel și s. Daniela
Bulboacă au plecat miercuri, 1 mai,
într-o vacanță în România, unde vor
sta timp de o lună la Curtici. Am
transmis prin ei salutarea noastră
bisericilor pe unde vor ajunge și în

r Zile de naștere în luna Mai:
Dintre surori: Ileana Răduț,
Rodica Babii, Felicia Piroș, Lidia
Nițu, Rodica Podar, Marinela Negrei,
Doina Caracas, Cathy Rădulescu,
Dintre frați: Petre Arcan, Andre
Ordeanu, Petre Ordeanu, Joshua
Popovici.
Le dorim din inimă, La Mulți Ani
în binecuvântările bogate și
luminoase ale călăuzirii și dragostei
lui Dumnezeu!
File de calendar, luna Mai
v 12 Mai — Ziua Mamelor
v Ieri au început repetițiile generale
de fanfară pentru turneul din Europa (19
iunie-8 iulie). Repetițiile vor avea loc în
luna mai pe datele de 4,11,18.
v 25 Mai (sâmbăta) — cununia la
Detroit a tinerilor RebeccaMircu și
Claudiu Baran

mod special sorei Grecu, la care vor sta
în Curtici. Ne rugăm ca Domnul să-i
păzească în această călătorie.
r Fratele Ovidiu Bahnean urmează
să plece săptămâna viitoare la cursuri
de specializare în Tampa, Florida. Ne
rugăm ca Tatăl ceresc să-l păzească și
să-l folosească pentru slava Sa, iar la
vremea potrivită să fim iarăși
împreună.
r Bun Venit la noi: Elena și
Tiffany Măduța, din Houston Texas,
sunt cu noi astăzi și ni se mai potolește
dorul!

tineret, școala duminicală, azile de
bătrâni, lucrări prin sport, surdo-muți și
misiune. Acești lideri slujesc în 116
grupe de studiu biblic, 14 localități cu
peste 1000 persoane.
Zăpada se topea, iar gheața pe râul
MANA (tributar al fluviului Ienisei)
începea să se topească. În săptămâna a
Mia și Costel ne salută din Siberia.
Dragii noștri, După o călătorie de doua a nins zilnic; temperatura a scăzut
două zile am ajuns în Siberia centrală la minus 10 grade, dar toți erau
și a fost o mare bucurie să ne întâlnim bucuroși că era vremea „frumoasă”.
cu liderii institutelor și cu echipele care
O salutare caldă din Wisconsin
„Cu ocazia sfintelor sărbători de
Paști, noi, cei puțin mai de departe. dar
aproape cu inima, vă dorim cele mai
sincere și călduroase urări de bine!
Domnul Isus să vă binecuvinteze cu
multă sănătate, bucurie și cu plinătatea
prezenței Sale! Încă odată, un sincer:
"Hristos a Înviat!“. Ne este dor de voi
toți, dar nădajduim ca prin harul
Domnului Isus să vă vedem în curând.
Cu multa dragoste și stimă,
Julian & Sarah Savu
slujesc cu dedicare, sacrificiu, într-un
context foarte dificil.
Au venit lideri și pastori din 14 Aniversare la 50 de ani de căsnicie
La 2 Mai
localități ale Siberiei, care reprezintă
1969
a avut
echipele a șapte grupe (institute
biblice), care au călătorit cu trenul, loc ceremonia
autobuze între 24-36 de ore până la de căsătorie a
locul întâlnirii. Cu această ocazie am frateluiTeodor
studiat cartea GALATENI și doctrine M u s c a n c u
biblice. Studenții și-au exprimat s o r a A g a t i a
mulțumirea pentru un timp deosebit în B l a g a i l a î n
studiul acestei cărți, care aduce localitatea Drăuț, județul Arad. Astăzi
libertate, răspunsuri la întrebări, i-a cei doi locuiesc în Florida și sunt foarte
întărit în credință și o viață în care activi în lucrarea de misiune și
trăiește Hristos și nu ei înșiși. Liderii, răspândire a Evangheliei în mod
special în câmpul Evangheliei în
România și Israel. Deși locuiesc
departe de noi, ne simțim legați unii de
alții încă de demult când am poposit pe
aceste meleaguri. Ei ne scriu: „Putem
spune cu toată bucuria că Romani 8:28
rămâne valabil… Știm că toate
lucrurile lucrează împreună spre binele
pastorii participanți sunt implicați în celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt
lucrări la centre de reabilitare, chemați după planul Său…” Slăvit să
închisori, biserici, lucrarea cu copiii, fie Domnul!

Oșteni neînfricați
Dorim să fim, Isuse,
Oșteni înflăcărați,
Purtându-Ți armătura
Cu cinste și curați.
Să nu ne compromitem
În pofte și momeli,
Să nu ne ia ispita
La mârșave tocmeli.

Mai bine să „Să ne uităm țintă la
Căpetenia și
fi smerit cu
Desăvârșirea
cei smeriți,
credinței noastre,
adică la Isus, care
decât să
pentru bucuria care-I
împarți
era pusă înainte a suferit crucea, a
prada cu cei
disprețuit rușinea, și șade la dreapta
scaunului de domnie al lui
mândri.
Dumnezeu” (Evrei 12:2)

(Prov. 16:19)

La mijloc Adevărul
Frumos și nepătat,
Să țină tot veșmântul,
Curat, bine legat.
Să-avem Neprihănirea
Încinsă strâns la brâu,
Să nu ne prindă pofta
La bani și la desfrâu.
Că ziua rea apare,
Ca vulpea la coteț,
Să fure munca noastră,
Să rupă ce-i de preț.
Încălăminte bună
S-avem gata de drum,
Cu râvnă la misiune,
De flacără, nu fum.
Să luăm Scutul credinței,
În sfânt Numele Tău,
Să fim păziți de-otrava
Săgeții celui rău.
Și Coiful mântuirii,
Ca vrednici luptători,
Și Sabia și Duhul, —
Să fim biruitori. (vp)

Imagini de la serbarea AWANA de miercurea
trecută. — Săptămâna VBS va fi între 22-26 iulie.
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