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„Unge-l, căci el este…˝
„Samuel a luat cornul cu untdelemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul
Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele
următoare…” (I Samuel 16:13)
N-a fost cel la care se gândea Samuel, deși bătrânul om al lui Dumnezeu știa
să înțeleagă bine graiul Domnului. N-a fost cel la care se gândea Isai, tatăl lui
David, deși își cunoștea bine familia, și copilandrul de la oi, ciobănașul care
stătea în câmp și cânta cu harfa lui, era ultimul la care se aștepta să fie alesul lui
Dumnezeu. N-a fost cel la care se gândeau frații lui David, războinicii din
armata lui Saul, viteji, puternici, dârji și mândri.
Samuel a auzit șoapta Domnului: „Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar
Domnul se uită la inimă…” Unge-l, căci el este! Și bătrânului Samuel i-au licărit
ochii de o lumină tainică. Dumnezeu ne face iarăși o surpriză. El este minunat în
toate. Pe cel mai mic? Pe cel mai slab? Pe cel mai smerit? Pe cel mai nepotrivit?
Pe cel de la oi? Pe David l-a ales Dumnezeu, și Samuel l-a uns ca împărat

Anul acesta, tabăra de iarnă a tineretului a avut loc la Douglasville, în Pennsylvania. Au
fost tineri din California, Atlanta, Canada, Texas, New York, Tennessee, Pennsylvania,
North Carolina și Chicago. Dr. Livius Percy a predat lecții despre ispășirea păcatelor, din
Romani 3:21-26.

Scurte comunicări
n Musafirii de care ne-am bucurat
și au fost salutați în mijlocul nostru în
săptămâna trecută, au fost și:
Alexandru și Ana Câmpeanu din
Timișoara, și de curând venți din
Florida; Raul și Emilie Hegyeș din
California; Nelu Hosu; Lucian și Daniela
Rad împreună cu copiii Alexia și
Gracie; Fratele Rad a vestit Cuvântul
Domnului la serviciul divin de seară.
n Au plecat în concedii: Pamfil și
Ileana Răduț; Mircea și Mary Răduț în
Florida. Astăzi mulți din familiile
Smahon sunt plecați la o reuniune de
familie în Gatlinburg, Tennessee.
n Vineri, 19 ianuarie, a sosit în
Chicago fratele Viorel Oargă. Mulți
dintre noi socotim lucrul acesta ca o
minune. Slavă Domnului. - Ieri a sosit
într-o scurtă vizită la noi Alex
Popovici, din Colorado.

n Deși frigul și-a mai tocit din
ascuțime, totuși gripa, răgușeala și
tusea au rămas la mulți dintre noi.
Printre cei afectați mai grav sunt
familia Viorel Abrudeanu, Adrian Siciu,
Tatiana Bonca, și alții.. Sora Ligia
Bujdei a avut o operație la genunchiul
stâng și acum este în recuperare.
Sora Rozalia Lorincz este internată la
Lieberman Rehab Center în Skokie.
Mijlocim la Domnul pentru
însănătoțirea lor grabnică.
n Să avem în rugăciune pe
Amber Ilisie, care a primit ultimele
rezultate medicale, care sunt la fel ca
cele anterioare. Mai urmează să
treacă prin alte câteva teste, după
care tratamentul.
n AWANA a început din nou
activitatea în fiecare miecuri de la
6:30, iar concursul anual va fi la 10
martie, în Elgin, la Westminster
Christian School.

Trezirea spirituală e adusă de Duhul lui Dumnezeu prin Cuvântul
sfânt al Domnului, prin pătrunderea și întipărirea Cuvântului în
mintea noastră, și prin lacrimile inimilor străpunse de Duhul.
În textul din Neemia 8, observăm că începutul trezirii are loc prin
strângerea noastră împreună, într-o unitate a inimilor dornice după
lucrarea Duhului Sfânt: „Atunci tot poporul s'a strîns ca un singur
om pe locul deschis dinaintea porții apelor…” (Neemia 8:1).
1. Citirea Cuvântului Sfânt. „Și preotul Ezra a adus Legea
înaintea adunării.” (Neemia 8:2).
2. Respect față de Cuvânt. „Când a deschis-o, tot poporul s-a sculat.” (Neem. 8:4)
3. Înțelesul deplin al Cuvântului. „Ei citeau deslușit în cartea Legii lui Dumnezeu,
și-i arătau înțelesul, ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră”. (Neem.8:8)
4. Cuvântul străpunge inima și ne pregătește pentru lucrare. „Căci tot poporul
plângea când a auzit cuvintele Legii”. (Neem. 8:9).
Două zile, și numai două, ar trebui să ne
preocupe în activitatea, gândirea și
eforturile vieții: ziua aceasta (ziua de
azi), și ziua aceea (ziua când vom sta în
fața Domnului). - Marin Luther
v Fratele Vasile Tămășan
organizează o ieșire de misiune în
România în perioada 2-18 iulie 2018.
Scopul misiunii este să ducă Evanghelia

la copii și tineri în satele și orașele din
România, în special în județele
Maramureș, Satu-Mare și Cluj.
Activitățile pe care le vor organiza vor
fi: trei tabere de zi (VBS) pentru copii;
un club de limba engleză pentru copii; o
conferință locală de tineret; și predicarea
Evangheliei în bisericile de la sate și
orașe. Grupul de misiune are până acum
12 persoane. Dacă mai sunt alții care
doresc să participe sau să ajute această
misiune, vă rugăm să vă adresați fratelui
Vasile Tămășan. Mulțumim tuturor celor
care susțin acest proiect de misiune prin
rugăciune sau financiar. Domnul să vă
răsplătească la toți.

Deja sunt 27 de ani trecuți de când un
mic grup de frați a luat inițiativa să
formeze societatea misionară „România
pentru Hristos” (Pitt Popovici,
Constantin Cristea, Elisei Boțan, Pavel
Ploscaru și Ken Fisher). De atunci și până
azi, societatea nu are salariați, toți
lucrează voluntar, și se face de cunoscut
mersul lucrărilor printr-un Buletin
trimestrial.
Scopul Societății Misionare
„România pentru Hristos” este să ajute la
plantarea de noi biserici și să ajute
bisericile mai mici să aibe un păstor, care
să predice Evanghelia. Astăzi lucrarea s-a
extins din România și în Republica
Moldova și în Bucovina de Nord
(Ucraina). Harul lui Dumnezeu e
nemărginit și El a făcut ca Împărăția Lui
să se lățească. De pildă în Oltenia erau
altădată doar zece bisericuțe, iar astăzi
Evanghelia se predică în peste 100 de
localități.
Metoda de sprijin este prin
sponsorizare. În cercul respectiv de
misiune, există câte un frate predicator
supraveghetor, care cercetează periodic
lucrarea (pentru încurajare și pentru a
evita fraudele). Mulțumim celor care
doresc să fie părtași la această sfântă
lucrare. Cei care sponsorizează primesc
gratuit Buletinul trimestrial al Societății.
Pentru informații suplimentare, vorbiți
cu Constantin Cristea, (917) 913-7444.
Banii pot fi trimiși cu specificația
predicatorului sponsorizat la adresa:
Romania for Christ, P. O Box 2329,
Pleasant Hill, California 94523.

„Să ne apropiem dar cu
deplină încredere de
scaunul harului, ca să
căpătăm îndurare și să
găsim har, pentruca să fim ajutați la vreme
de nevoie.” (Evrei 4:16).
La poarta minunilor, 24 Ianuarie 1859
Unirea Principatelor române a fost o
minune pe care Dumnezeu a făcut-o în
neamul nostru. Anglia și Austria s-au opus,
vrând să fim legați de Imperiul Otoman.
Viena s-a opus, căci se temea să nu piardă
Bucovina și Transilvania, care erau pe
El explica ce semne avea adânci în palme,
atunci ale Austro-Ungariei. Interesele
Din vremea când mulțimea Îi arunca sudalme.
poitice ale marilor puteri erau împotrivă.
— De ce ai palme rupte? De ce Te-au răstignit?
Napoleon III se gândea la o unire dar
— Fiindcă pentru tine, pe cruce am murit.
pentru interese antirusești și antiaustriece,
și n-avea putere, căci Regulamentul
— Deci rănile acestea din palmele divine,
Organic oprea unirea. Dar în interior a
Au fost și pentru mine? Au fost chiar pentru mine? crescut dorința să fim o singură țară, după
— Da, când plăteam osânda pentru al tău păcat
visul unirii din 1600 când Mihai Vodă
La Cruce și pe tine, din moarte te-am salvat!
Viteazul ne-a strâns sub un singur steag.
La 17 ianuarie 1859, în Moldova a fost
Și tot gândind fetița la dragostea cea mare,
ales în unanimitate liderul unionist
Deodată se trezește și are o-ntrebare:
Alexandru Ioan Cuza. Iar la 24 ianuarie. în
— A fost oare aievea, sau doar un vis frumos?
ședința de la București, a fost ales acelaș
Dar știu că lângă mine… a fost Isus Hristos!
domnitor. Astfel în mijlocul apelor tulburi
împotrivitoare, și fără nici o șansă de
Când încă era noapte, încet fetița spuse:
unire, Dumnezeu a condus firul
— De-acum vreau totdeauna să Te iubesc, Isuse!
evenimentelor ca să se unească Moldova și
Cu mâinile-Ți străpunse să-mi vii în Ajutor,
Țara Românească. Oare nu e minunat cum
Și să mă ții de mână, ca Scump și Drag Păstor! (vp)
a lucrat și cum lucrează Dumnezeu ?
Stătea Isus de vorbă cu o fetiță dragă,
Ce-L asculta atentă cu dor să-L înțeleagă;
Ce mare e iubirea prin care Dumnezeu
L-a dat pe Fiul slavei pentru păcatul greu.

Întrebări biblice
Unde găsim cuvântul în original?
1. Arderea
2. Mic, mică
3. Colibi
4. Roșu, roșcat
5. Iubitul Domnului

„Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să
nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Ps. 119:11)
Răspuns la întrebările din săptămâna
trecută:
1. Iared, 962 ani (Geneza 5:20)
2. Iș-Boșet (2 Samuel 2:8-10)
3. Legământul cu Avraam (Geneza
capitolele 15 la 17).
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