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„Ca să capete o cunună”
„Toți ceice se luptă la jocurile de obște, se supun la tot felul de înfrînări. Și ei
fac lucrul acesta ca să capete o cunună, care se poate vesteji: noi să facem
lucrul acesta pentru o cunună, care nu se poate vesteji.” (I Corinteni 9:25)
Ieri au început în Corea de Sud întrecerile sportive ale Olimpiadei de
Iarnă 2018. Apostolul Pavel făcea referință la jocurile sportive, și mai ales
corintenilor, care erau atât de obișnuiți cu ele. Zece luni înainte de întrecerile
olimpice, sportivii intrau într-o disciplină riguroasă, în antrenamente severe,
extenuante. Și toate acestea erau pentru o cunună care se vestejea într-o
săptămână. Cuvintele apostolului au o rezonanță solemnă: „Noi să facem lucrul
acesta pentru o cunună, care nu se poate vesteji.”
„Și cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după
rânduieli” (II Tim. 2:5). Amintind câteva din rânduielile amintite pentru
câtigarea premiului, apostolul spunea la sfârșitul alergării vieții lui: „De acum
mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în „ziua aceea”, Domnul,
Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea
Lui” (2 Timotei 4:8).
O cunună care nu se poate vesteji, o cunună veșnică.
O cunună pe care o primim de la Domnul, Judecătorul cel drept.
Secretul trofeului pe care-l câștigăm: Să iubim venirea Domnului, să
trăim în perspectiva venirii Lui, să ne pregătim pentru întâmpinarea Domnului!

Scurte Comunicări
strânge punctele pentru program, și
s o r a Vi o r i c a M u r e ș a n a d u n ă
fotografiile pentru prezentarea pe
ecran. Pregătiți cântări în care și
nepoții și bunicii să laude pe Domnul
și astfel legătura în familie să arate
cuvintele din Sfânta Scriptură, că
Domnul întoarce inima părinților spre
copii și inima copiilor spre părinți.
La 5 martie se va rula filmul
„Tortured for Christ”, produs de
organizația „Vocea Martirilor” la
cinematograful Movico, în Rosemont.
Pentru amănunte, vă rugăm să luați
legătura cu sora Viorica Mureșan și fr.
Allen Ordeanu, care s-a oferit să
procure biletele de intrare.
În ultima călătorie în Israel, fratele
Nicu Mireșan a cunoscut un frate de
credință, Emanuel Petre, originar din
București dar locuiește acum în Suedia
și care are o mărturie frumoasă despre
întoarcerea sa la Domnul. Pe lângă
lucrarea de păstor asistent la
„Redeemer Christian Church of God,”
mai are un serviciu de așa natură că
poate călători, și astfel fratele Petre
este de fapt și un misionar cu Vestea
Bună a Evangheliei. În duminica
viitoare dânsul va fi cu noi la serviciul
divin de dimineață Vă îndemnăm să
folosiți această ocazie pentru a invita
pe alții la ascultarea Evangheliei.
La Proverbe este scris: „Copiii
copiilor sunt cununa bătrânilor, și
părinții sunt slava copiilor lor” (Prov.
17:6). În aceeași duminică de 18
februarie, la serviciul de încinăciune
de seară, vom avea programul „Bunici
și Nepoți”. Fratele Filip Smahon

La Mulți Ani! Laurian și Mihaela
Popovici, pe 11 și 12 februarie! Ca o
mărturie personală, aș adăuga:
Apostolul Pavel scria despre niște
frați din Corint care i-au răcorit
duhul, fiind lipiți în dragoste de inima
lui, și despre care spunea: „să știți să
prețuiți pe astfel de oameni…” — Ca
și aceia, și aceștia sunt daruri pe care
Dumnezeu le face Bisericii în slujire
și lucrare. Slăvesc pe Domnul pentru
ei.
Un alt La Muți Ani îi dorim unui
frate deosebit de scump și
binecuvântat de Domnul… - Fratele
Dumitru Buhai a împlinit la 6
februarie venerabila vârstă de 82 de
ani. Harul lui Dumnezeu a fost bogat
în viața dânsului, atât în pregătirea
academică, în talentul pedagogic, în
păstorire, cât și pana măiastră pe care

o folosește pentru mărirea Numelui
Domnului Isus, în scrierile publicate,

în volumele de poezii, ca jurnalist cu
articole răspândite în diferite reviste, și
pentru noi personal — un frate al
nostru iubit și scump. Îi dorim o viață
lungă în binecuvântările Domnului
revărsate peste întreaga sa familie!
În duminica trecută fratele Adrian
Croitoru a fost primit ca membru în
biserica Betel. Ne rugăm ca fratele
Croitoru să simtă harul de a fi într-o
părtășie a iubirii lui Dumnezeu și să fie
un câștigător de suflete pentru
Împărăția lui Dumnezeu.
Ne-am bucurat ca după mulți ani de
despărțire să ne vedem iarăși cu fratele
Gyonțy Ștefan, care locuiește acum la
Gherla, în România, și e în vizită la fiu
în Chicago. Fratele Gyonțy a salutat
biserica.

fraților păstori Gabriel Rusu și Daniel
Pătruț, care au predicat Cuvântul
Domnului. Fratele Daniel Pătruț este
păstor la Mihalț, localitate de lângă
Alba Iulia, iar fratele Gabriel Rusu este
păstor la bisericile din Variaș, din Bilet
și la Eclesia-Timișoara. Amândoi
lucrează, pe lângă activitatea de
păstorire, și în organizații de caritate în
folosul oamenilor săraci și a copiilor
străzii. Cu acești doi frați, a venit la noi
în vizită și fratele Liviu Dragomir, de
la biserica Logos.

Fratele Pamfil și sora Ileana Răduț
s-au întors din vacanța pe care au avuto în Mexic. După cum mărturisesc ei, o
Fratele Gicu Cotleț, din Ohio, de la
săptămână de odihnă, contează mult și organizația „Christian Aid Ministries”
pentru trup și pentru înviorare ne-a transmis știrea aceasta tristă. Din
sufletească.
partea bisericilor menonite plecase o
echipă de reconstruire a unor case
Printre cei care au fost atinși de avariate încă din 2016 de la uraganul
gripă, și pentru care ne rugăm spre Matthew, care făcuse ravagii în
vindecare, se numără și: Emilia Pop, Kentucky, Ohio și Pennsylvania.
Maricica Vinersan, Miron Negrău, Planul era ca la fiecare câteva luni
Sofica Izvanariu, Maria Deac, Nicu și echipele de lucru să se schimbe. Noua
Mariana Clonda.
echipă abia sosise în South Carolina, în
Să continuăm să ne rugăm pentru:
Robeson County, lucrând în colaborare
- Victor Moșman,
cu First Presbyterian Church din
- Amber Ilisie.
Lumberton, SC. Marțea trecută, 6
- fratele de corp al sorei Marioara februarie, într-un accident pe la orele
Tămășan;
5:30 seara, doi misionari din echipa de
- Lucia Ardelean și tatăl ei, după menonți și amiși au decedat și alți doi
operația de transplant de rinichi,
au fost spitalizați. Toți erau voluntari și
- Maria Postescu,
iubeau lucrarea Domnului. Veniseră să
- Virgil și Nuți Gașpar
ajute pe alții. Este un motiv de
În duminica trecută am avut vizita rugăciune. Imaginați-vă că un pastor

de 47 de ani și-a lăsat acasă 10 copii
(cel mai mic de 3 ani) și a plecat ca
voluntar să ajute pe alții dar nu s-a
mai întors acasa la copilașii lui dragi.
În plus, unul din copiii lui, de 15 ani,
este încă în comă la spital cu fractură
la cap. A doua persoană care a decedat
este un tânăr de 18 ani. Să amintim în
rugăciunile noastre pe cei cu răni
deschise în inimă, cu dureri
nemângăiate, cu lacrimi proaspete și
întrebări fără răspuns.

„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! (Efeseni 6:13)

Taina vieții
Și-au ridicat mereu palate
Pe-o temelie de minciună,
Și-au zis că ei își fac dreptate,
Dac-au înfipt un steag pe lună.
Dar au rămas închiși în lava
De ură și de strâmbătate,
Să-și soarbă însetați otrava
Din firea putredă-n păcate.
Căci nimeni altul nu aduce
A sufletului mântuire,
Decât Hristos întins pe Cruce
Ca jertfă pentru ispășire.

În serialul Netflix-TV despre regina
Elizabeth II a Angliei, numit
„Coroana” (The Crown), regina discută
cu Billy Graham problema iertării de
păcate. Segmentul acesta a atras atenția
mass-mediei americane.

Întrebări biblice
„Cărți” din Carte. - Unde scrie despre…
1. … cartea lui Iehu?
2. … cartea proorocului Șemaia?
3. … cartea Faptelor lui Solomon?
4. … cartea Războialor Domnului?
5. … cartea Dreptului?

Nu, nu-i salvare de la moarte,
În a lui Prometeu făclie. —
Hristos e Singurul ce poate
Din groapa morții să ne-nvie!
La Dumnezeu e taina vieții,
Și măreția și tăria,
Și harul blând al frumuseții,
Și dragostea, și veșnicia! (vp)

Răspuns la întrebările din săptămâna
trecută:
1. Tahpenes, I Împ. 11:19
2. Nu se știe…
3. Șase surori ale Seforei, Exod 2:16,21.
4. La Ierusalim (Fapte 23:16)
5. Ioana (Luca 8:2-3)
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