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Eu sunt Păstorul cel bun. 
Păstorul cel bun își dă viața pentru oi.

Eu Îmi cunosc oile Mele,
și ele Mă cunosc pe Mine… (Ioan 10:11 și 14)

Cinci pâini și doi pești… pentru 5000 de oameni !



Nu uitați, dminica 
viitoare avem servici 

divin și sara, 5:00-6:30

A început AWANA
Îndemnăm părinții să 

vină miercurea la adunare 
împreună cu copiii, pe 
care să-i ducă jos în 
clasele de s tudiu la 
AWANA, iar părinți pot 
să vină în sanctuar la 
studiu biblic.

Bake Sale
În duminica viitoare, 

2 6 s e p t e m b r i e , s e 
organizează o prezentare 
cu vânzare de prăjituri și 
alte produse culinare, un 
„Bake Sale” pentru copii.

Toți cei ce doresc să 
ajute lucrarea aceasta, îi 
rugăm să aducă prăjituri 
de casă, tăiței de casă, și 
orice sortiment de gemuri 
(gem de caise), și toate 
acestea să fie ca un mic 
s e m n d e m u l țu m i r e 
pentru rugăciunile înălțate 
pentru lucrarea cu copiii.

S-au întors din concedii
Salutăm sosiți din 

vacanță familia Adrian și 
Oana Siciu, familia Dan 
și Eunice Ilia. Fratele 
Adrian Siciu ne-a spus 
câteva din impresiile 
călătoriei lor în Egipt.

21 de zile de rugăciune
F o s t u l p r e șe d i n t e 

Trump a chemat America 
la 21 de zile de rugăciune 
și mijlocire pentru țară..



 

n Sora Lidia Nițu, ne anunță că 
fratele și sora Viorel Diac (de pe 
Clark), au nevoie de cineva care să-i 
îngrijească (home care). Cei care aveți 
posibilitatea, întrebați pe sora Nițu.

n Dintre cei care au fost afectați în 
ultimul timp de Covid-10, anunțăm cu 
bucurie că fratele și sora Zaica sunt 
mai bine, de asemenea familia Nicu și 
Viorica Mureșan a trecut de punctul 
critic. Iar sora Laura Ardelean, după 
ieșirea din spital, se simte mai bine.

n Sora Angela Popovici din Atlanta 
ne anunță că nu mai are celule 
canceroase în trup, și mulțumește 

bisericii pentru rugăciuni și suport.
n Să ne rugăm pentru fratele Viorel 

Clintoc, din Akron, care a fost internat 
cu boala Covid, și mulți din biserica de 
acolo sunt atinși de boală.

n Să mijlocim pentru creștinii din 
Afganistan, care sunt prigoniți și chiar 
vânați de talibanezi. Mulți încearcă să 
scoată pe unii chiar din foc: sora Mia 
Oglice lucrează cu diferite organizații 
pentru acest scop. Misiunea ”Vocea 
Martirilor” face apel la rugăciune 
pentru cei din Nigeria, Corea de Nord, 
Somalia, Libia, Pakistan.
Doamne, ai milă!

Emil Dorin Mitrofan
(16 octombrie 1966 - 11 septembrie 2021)

Emil Dorin Mitrofan s-a născut în familia lui Mihai și 
Hortenzia Mitrofan la Suceava, la 16 octombrie 1966. A 
urmat cursurile liceului "Ștefan cel Mare" din Suceava, și a 
slujit ca lider de tineret în biserica de acolo, a predicat, a 
cântat, a învățat pe alții. Find încorporat în armată, la Vânători 
de Munte în 1985 (fotografia alăturată), a fost dus la munca 
agricolă la Ovidiu, jud. Constanța, și fiind forțat să doarmă pe o foaie de cort 
pe pământ, s-a îmbolnăvit grav de rinichi, boală de care a suferit toată viața. 
Doctorul Mircescu de la spitalul Carol Davila, București, mirându-se că rezistă 
tratamentelor și încă trăia, îl numea, "Dorin - minunea lui Dumnezeu". 

În Iulie 1989, în urma unor intervenții binevoitoare, Dorin ajunge în 
America împreună cu tatăl său, predicatorul Mihai Mitrofan. În 2003, Dorin a 
avut parte de mult așteptatul transplant de rinichi, și în 2004 a vizitat din nou 
România și Bucovina lui dragă, pentru a participa la nunta fratelui sau, Virgil.

Sănătatea i s-a întărit și rinichul a funcționat normal până în 2017, apoi 
a început din nou dializa, și toate celelalte complicatii. După ani și ani de 
suferințe, atât fizice, emoționale, cât și spirituale, sâmbătă, 11 septembrie 
2021, Dorin a plecat din lumea aceasta ca să se bucure de lumea  adevărată, 
lumea celor mântuiți prin credința  în Isus Hristos, Mântuitorul lumii.

La serviciul de înmormântare de ieri, 18 sept., au vestit Cuvântul 
Domnului Buni Cocar (rugăciune), Adrian Neiconi, Vasile Tămășan, Paul 
Mitrofan (din Atlanta), Valentin Popovici și Sorin Sabou.

Frații Virgil și Mircea Mitrofan, care locuiesc la Londra, ne scriu: „A 
trăit cu multă pasiune… a iubit cu mare zel pe Domnul! Noi, familia lui de 
aici, din Marea Britanie, din Israel, din Austria, din România... privim cu 
mare încredere spre ziua când ne vom revedea. Slavă Domnului pentru toate 
lucrările Sale minunate și pline de îndurare!”



„De aceea, încingeți-
vă coapsele minții 

voastre, fiți treji, și 
puneți-vă toată 

nădejdea în harul, 
care vă va fi adus la 

arătarea lui Isus Hristos!” (I Petru 1:13)
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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?

Prea tânăr… 
sau, prea bătrân…?

Golda Meir avea 71 de ani când a 
devenit Prim Ministru al Israelului.

William Pitt avea 24 de ani când a 
devenit Prim Ministru al Marii Britanii

George Bernard Shaw a avut 91 de 
ani când prima din piesele lui a fost în 
producție.

Wolfgand Mozart a avut 7 ani când 
a fost publicată prima lui compoziție 
muzicală.

Benjamin Franklin a avut 16 ani  
când lucra ca editor al unui ziar. Iar la 
81 de ani a editat Constituția Statelor 
Unite ale Americii

Poate îți zici:
— Așa tânăr? Nu se poate…

Sau la fel cu ochii mirați:
— Așa bătrân? Nu-mi vine să cred.
Și atunci ar trebui să spunem: 

Haideți să fim serioși: Vârsta nu 
înseamnă nimic pentru cine are talent, 
e dăruit de Dumnezeu, are chemare, și 
e gata să lucreze. L-ați auzit pe 
Ieremia (cel prea tânăr, am zice noi)?

— Ah! Doamne Dumnezeule, vezi 
că eu nu știu să vorbesc, căci sunt un 
copil… 

Sau, ați citi despre Iehoiada, 
preotul care a adus o revoluție de 
credință în Israel?  La 2 Cronici 24:15, 
este scris că „Iehoiada a murit bătrân 
și sătul de zile. La moarte, avea o sută 
treizeci de ani.”

Iar apostolului Pavel, care îi scria 
lui Filimon, „Eu, bătrânul Pavel și 
acum întemnițatul pentru Hristos 
Isus” — a auzitcuvântul din partea 
Domnul: „Harul Meu îți este deajuns!”

Slavă Domnului pentru toți cei 
care vor să lucreze în Împărăția Lui!

Uu cuvânt celui înfrânt…

Calea mântuirii, frate,
   nu e largă sau ușoară,
Ci îngustă și cu pietre, 
   și cu lacrimi se măsoară.

Ca să umbli pe cărarea
   Adevărului în lume,
Tu fii gata-n suferință
   să înalți slăvitu-I Nume.

Când ajungi umblând cu Isus
   într-o vale-ntunecoasă,
Ține candela aprinsă:
   ești a Domnului Mireasă.

Poate simți pe drumul jertfei,
   că trăiești numai înfrângeri; 
Așa-i calea către glorii,
   și cu tine-s mii de îngeri.

Domnul ți-a dat haina albă:
   pocăința și credința.
Ești ales să ridici steagul: 
   în Hristos e biruința.
   
Unge-ți ochii cu uleiul
   harului pentru vedere,
Ca să vezi pe Cel ce poate
   să te scape de cădere.

Și dacă în râsul lumii,
   ai ajuns nebun să-ți spună…
Nu uita că Domnul are
   pentru tine o cunună. (vp)

Un constructor a pus un afiș pe stradă, în fața casei pe care o construia:
„Nu judeca și nu critica cât timp casa încă nu e gata…” Noi toți suntem într-un 
șantier mare în care Dumnezeu lucrează la fiecare din noi cu răbdare. Deci, să 
avem și noi înțelepciunea să avem răbdare până Dumnezeu termină lucrarea.


