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Trăiesc mereu un răsărit de soare,
Chiar înainte de-a fi zori de zi,
Mă scald mereu în raze sclipitoare,
De parcă Domnul astăzi ar veni…

Simt tot mai slab pământul că mă ține,
Dar simt mai mult că Cerul azi mă vrea,
Și nu știu chiar s-aleg ce e mai bine,
Și ce să vreau s-aleg, dac-aș putea.

Ascunde-mă, Isuse drag, în Tine,
Să simt iubirea Ta mereu deplin,
Să nu mă uit la balta de rușine
Ci sus la slava Cerului senin.

În ghemul de tăciuni ai pus un Nume,
Și-n molecule de noroi, un diamant,
O, Doamne, ca să știu că nu-s din lume,
Și că mi-ai dat un ideal înalt.

Trăiesc mereu un răsărit de soare

6 Octombrie 2019

Cu fiecare clipă care vine
Tot mai aproape, Doamne, sunt de Cer,
Și știu că mâna Ta în har mă ține,
Atunci când simt puterile că-mi pier.

Trăiesc mereu apusul cel din urmă,
Dar și un răsărit fără apus,
O dimineață care nu se curmă,
Și-o veșnicie-n slavă cu Isus.

Ce glorii, ce lumini diamantine,
Ce străluciri pe celălalt meleag,
Ai pregătit, Isuse, pentru mine, 
Pentru un biet străin sărac, pribeag.
 
O, Doamne, Tu Stăpân pe-ntreaga fire,
Cunoști și zilele ce mi-au rămas:
Dacă mai stau, dă-mi harul de slujire,
Iar dacă plec, să știu că merg Acas’.  



Scurte Comunicări

r Spunem Bun Venit astăzi la noi 
grupului de cântăreți „One Accord”, 
care va împodobi cu cântări de laudă 
Domnului serviciul divin de dimineață. 
Grupul „One Accord” lucrează cu 
organizția „Friendship International” 
care are sediul în Colorado Springs, și 
turneul acesta are ca scop strângerea de 
fonduri pentru diferite proiecte creștine 
în mai multe țări din lume.

r Ca un ecou al serbării din 
duminica trecută, mulțumim Domnului 
pentru tinerii care au lăudat pe Domnul 
cu instrumentele lor și au jertfit atât de 
mult ca să ofere un program de 
închinăciune plin de bucuria harului 
sfânt al lui Dumnezeu. 

Astfel, am avut în mijlocul nostru 
mai mulți predicatori care ne-au vizitat 
cu ocazia Festivalului muzical al 
Fanfarei și au predicat Cuvântul vieții: 
Luigi Mițoi (Betania), Doru Girboan 
(Elim), Adi Greab (Golgota), și Aurel 

Bălici (Ghețimani); iar Dan Rusu și 
Remus Moroșan au salutat adunarea în 
numele bisericilor din care fac parte.

Grupul Credo-TV, care a filmat 
programul a fost condus de fratele 
Ionel Bonta, iar la conducerea fanfarei, 
care a numărat 109 cântăreți, au fost: 
Remus Moroșan, Danny Kovacs, 
Narcis Oros, Sorinel Cimpoeș și Dan 
Bulboacă. Cântările comune au fost 
conduse de un grup de tineri condus de 
Edy Negru.

Pe lângă biserica din loc, în fanfară 
au cântat tineri din Detroit, Kitchener, 
Phenix, Houston și Atlanta, în total 16 
biserici baptiste și penticostale.

Mulțumim din inimă surorilor care 
s-au ocupat cu masa oferită după 
serviciul divin, o masă bogată, 
gustoasă, gătită cu talent culinar și dată 
cu dragoste frățească. A fost o 
adevărată „agapă a iubirii creștine”. 

Dăm slavă Domnului pentru unirea 
cântărețlor noștri întru onoarea și lauda 
Domnului nostru Isus Hristos!

r Emanuel Dragomir și Estera 
Smahon și-au promis inima unul altuia  
în pre-sărbătoarea logodnei: Emanuel 
i-a dat inelul de logodnă sorei Esteruța 
Smahon. Așteptăm cu bucurie ziua de 
logodnă în mijloocul întregii familii. 
Până atunci, Emanuel și Esteruța știm 
că vor tot bate drumurile între Windsor 

Sărbătorile Domnului în toamna anului acesta:
„Vorbește copiilor lui Israel, și spune-le: „Iată 

sărbătorile Domnului, pe cari le veți vesti ca adunări 
sfinte, iată sărbătorile Mele” (Levitic 23:2).

1. Ziua Trâmbițelor (Anul Nou), - Roș Hașanah, în 
luna 7, ziua 1 (din seara de 30 sept. la 1 octombrie).

2. Ziua Ispășirii (Lev. 23:26-32), - Yom Kippur, în 
luna 7, ziua a 7-a (9 octombrie 2019).

3. Sărbătoarea Corturilor (Lev. 23:33-44), Sukkot, în  
luna 7, zilele 15-23. (14-20 octombrie 2019). 

Anul acesta 2019 este în calendarul iudaic, anul 5780.
Toate sărbătorile acestea sunt „sărbătorile Domnului” și Îl arată glorios pe 

Domnul Isus Hristos și lucrarea harului Său mântuitor.



 

Colorado Camp YMBA
14-20 iulie, YMBA Colorado Camp in Colorado
(Sun. - Sat.) 380 County Rd. 512 Divide, CO 80814.
Many activities. Some include: archery, mini golf, gym, 
pool, tether ball and a game room.
SEE Website for more info.
https://rbya.org/colorado-camp-2019/
Price: $350 - now
   - $355 if you pay online via PayPal ($5 fee) [added at 
checkout]
   - $20 late fee added after July 1st ($385 online)
[No Full refunds after July 1st. Partial refund with 
valid reason]

Acum 51 de ani, Vasile și 
Vasilica Corsiuk, mire și 
mireasă, la 2 iulie 1968. 
Felicitări și cu Domnul 
înainte spre culmi de 
fericire!

„Marșul pentru Isus” la Linz, Austria
În Europa, care devine tot mai seculară, mai străină de Evanghelie și de 

Cuvântul Scripturii lui Dumnezeu, în orașul Linz din Germania vinerea 
trecută, 4 octombrie, a fost organizat o defilare simbolică pe străzile orșului 
numită, „Marșul pentru Isus.” O fanfară numeroasă a condus marșul acesta la 
care a participat mult popor sub lozinca „Isus Hristos, Lumina Lumii!” În 
orașul Linz comunitatea românească este foarte mare și dinamică în 
participarea la activitățile sociale, și frații noștri de credință au ieșit pe străzile 
orașului să defileze și să arate dragostea lor dentru Numele Domnului Isus. 
(informația și fotografiile au fost trimise de prietenul nostru Flaviu Pădureanu 
în corespondență cu Sorin Cimpoeș).

și Chicago. Le spunem felicitările 
noastre, și Domnul să îi ocotească în 
harul Său bogat.

r Duminica trecută fratele și sora 
Gigi și Viorica Zaica au împlinit 40 de 
ani de căsătorie. Cu aceeași ocazie de 
bucurie s-a sărbătorit și ziua de naștere 
a sorei Rodica Sporea. Le spunem cu 
bucurie ca Domnul să vă umple de 
harul Său și fericire. Sunteți iubiți, 
sunteți în inima noastră! 

r Deces: Marți, 1 octombrie, s-a 
stins din viață și a plecat în veșnicie 
sora Victoria Burcă.

Victoria Burcă s-a 
n ă s c u t l a G i r i șu l 
Negru, județul Bihor, 
la data de 10 octombrie 
1937, și a fost al 
nouălea copil dintr-o 
familie de credincioși 
baptiș t i , o familie 
modestă care L-a iubit pe Domnul. S-a 
căsătorit cu Ioan Burcă în anul 1958 și 
au avut doi copii, Emil și Angela, de la 
care Dumnezeu le-a dăruit zece nepoți 
și trei strănepoți. I-a plăcut mult 

muzica și a fost o femeie credincioasă, 
și-a iubit familia cu pasiune și a avut o 
integritate demnă de urmat. A murit la 
1 octombrie înconjurată de familie, 
după o luptă cu un cancer necruțător. 
Serviciul de înmormântare a avut loc 
ieri. Exprimăm condoleanțe și dorim 
buna mângăiere a Tatălui ceresc 
întregii familii.

r Din activitățile tinerilor
- În fiecare vineri seara de la 7:00 

tinerii au timpul de studiu biblic, 
condus de fratele George Ardelean.

- Au început din nou meciurile de 
volley și antrenamentul sportiv al 
tinerilor noștri, în fiecare sâmbătă 
seara între 7:00 - 9:00 pm. Amănunte 
și adresa sălii sportive, la Marc și 
Cristina Popovici.

- Clasa de catecheză în vederea 
viitorului botez se ține duminica de la 
9:00 dimineața, — o oră înainte de 
începerea slujbei în adunare.

r Miercurea trecută am fost 
vizitați de fr. Nelu Zaharia din Arad, 
care a vestit Cuvântul Domnului.

Deces: Marți, 1 octombrie, s-a stins din viață și a plecat în 
veșnicie sora Victoria Burcă.

Victoria Burcă s-a născut la Girișul Negru, județul Bihor, 
la data de 10 octombrie 1937, și a fost al nouălea copil dintr-o 
familie de credincioși baptiști, o familie modestă care L-a iubit 
pe Domnul. S-a căsătorit cu Ioan Burcă în anul 1958 și au avut 
doi copii, Emil și Angela, de la care Dumnezeu le-a dăruit zece 
nepoți și trei strănepoți. I-a plăcut mult muzica și a fost o femeie 
credincioasă, și-a iubit familia cu pasiune și a avut o integritate 
demnă de urmat. A murit la 1 octombrie înconjurată de familie, 
după o luptă cu un cancer necruțător. Serviciul de înmormântare 
a avut loc ieri. Exprimăm condoleanțe și dorim buna mângăiere 
a Tatălui ceresc întregii familii.

De ieri au început din nou în fiecare prima sâmbătă din lună, întâlnirile 
bărbaților la Micul dejun cu rugăciune. Veniți să vedeți ce frumos este să fim 
frați uniți în credință și legați în dragoste, și pe deasupra să avem și o gustare, 

o cântare, un studiu biblic și o rugăciune fierbinte.

Veniți cu noi la rugăciune



„Să ne uităm țintă la 
Căpetenia și Desăvârșirea 
credinței noastre, adică la 
Isus, care pentru bucuria 
care-I era pusă înainte a 

suferit crucea, a disprețuit rușinea, și șade la 
dreapta scaunului de domnie al lui 
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ubit suflet, nu simți dorul, după vocea sfântă, blândă,
Care toarnă untdelemnul, peste rana sângerândă?
Nu ți-e sete după apa cristalină de izvor,
După mângăiere vocii, Marelui iubit Păstor?

r La vârsta de 81 de ani, Benjamin 
Franklin a vorbit în fața Convenției 
Constituționale în Philadelphia la anul 1787, 
astfel: „Am trăit o viață lungă, și cu cât 
trăiesc mai mult îmi dau seama de acest 
adevăr, că Dumnezeu are în mâinile Sale 
destinele popoarelor. Și dacă o vrabie cade și 
El o vede, s-ar putea oare să se ridice un 
imperiu fără ca El să știe? Iar Sânta Carte ne 
asigură următoarele: Dacă nu zidește 
Domnul o casă, degeaba lcrează cei ce o 
zidesc. Sunt ferm convins că fără ajutorul lui 
Dumnezeu, lucrarea noastră și succesele 
noastre politice nu se vor ridica mai presus 
de lucrarea celor care au construit turnul 
Babel.”

r Duminica trecută fratele 
și sora Gigi și Viorica Zaiuca au 
împlinit 40 de ani de căsătorie. 
Cu aceeași ocazie de bucurie s-a 
sărbătorit și ziua de naștere a 
sorei Rodica Sporea. Sunteți 
iubiți, sunteți în inima noastră! 

r Din activitățile tinerilor
- În fiecare vineri seara de la 

7:00 studiu biblic
- Au început d in nou 

m e c i u r i l e d e v o l l e y ș i 
an t r enamen tu l spor t iv a l 
tinerilor noștri, în fiecare 
sâmbătă seara între 7:00 - 9:00 
pm. Amănunte și adresa sălii 
sportive, la Marc și Cristina 
Popovici.

„Marșul pentru Isus” la Linz, Austria
În Europa, care devine tot mai seculară, mai străină de Evanghelie și de 

Cuvântul Scripturii lui Dumnezeu, în orașul Linz din Germania vinerea 
trecută, 4 octombrie, a fost organizată o defilare simbolică pe străzile orșului 
numită, „Marșul pentru Isus.” O fanfară numeroasă a condus marșul acesta la 
care a participat mult popor sub lozinca „Isus Hristos, Lumina Lumii!” În 
orașul Linz comunitatea românească este foarte mare și dinamică în 
participarea la activitățile sociale, și frații noștri de credință au ieșit pe străzile 
orașului să defileze și să arate dragostea lor dentru Numele Domnului Isus. 
(informația și fotografiile au fost trimise de prietenul nostru Flaviu Pădureanu 
în corespondență cu Sorin Cimpoeș).

Din pildele lui Rabindranath 
Tagore: Am pe masă o coardă de 
vioară. E liberă. O pot mișca în 
orice direcție. Dar nu are libertatea 
să cânte. O leg, o strâng, îi iau 
toate libertățile, și când o ating, 
pentru prima oară cântă


