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Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule!
Peste tot pământul să se întindă slava Ta!
(Psalmul 57:11)
„Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule!”
„Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine! Căci în Tine mi se încrede
sufletul; la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare, până vor trece
nenorocirile” (Psalmul 57:1)
David era urmărit de Saul care căuta să-i ia viața. Când nu mai avea nici
o scăpare, nu găsea nici un loc unde să fugă și să se ascundă de mânia nebună a
lui Saul, iată că în fața lui și a oștenilor cu care era, au văzut țarcurile unor stâne
de oi, David a știut că acolo undeva trebuie să fie și o peșteră de adăpostit
turmele când vine furtuna. S-a dus și s-a ascuns în peștera aceea. Acolo, și-a luat
condeiul și a scris cântarea Psalmului 57.
Citindu-i Psalmul, parcă simțim răsufletul speriat al lui David, tresărind
la fiecare foșnet, repetând frazele pe care le scria: Ai milă de mine, Dumnezeule,
ai milă de mine… Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare… Și
are inspirația unui refren frumos, al încrederii lui în Dumnezeu: „Înalță-Te peste
ceruri, Dumnezeule; peste tot pământul să se întindă slava Ta” (versetele 5 și
11). Și David pune punct: „Mă voi trezi în zori de zi, și Te voi lăuda” (v.8-9)…
Poate așa este și starea ta. E noapte, ești alungat, gonit, și ți-ai pierdut
speranța. Încrede-te în Dumnezeu. Dormi liniștit, și în zori te vei trezi. Atunci
vei vedea bunătatea Domnului și vei cânta cântarea de laudă în cinstea Lui.

Scurte Comunicări
Salutăm astăzi cu noi pe fratele
Emanuel Petre, păstor asistent la
biserica „Redeemer Church of God,”
din Helsingborg, Suedia. Dăm cinste și
mărire Domnului Isus care ne leagă în
dragostea Sa.

Binecuvântare. În duminica trecută, în
ciuda viscolului de zăpadă abătut peste
Chicago, familia Josan Maxim și
Aliona au venit la binecuvântare cu cei
doi copii ai lor, Mark și Nicole. Mama
tinerei mame Nicole, s. Rotaru Tatiana
s-a întors în Republica Moldova joia
trecută în localitatea Răscăieții Noi,
raionul Ștefan Vodă.
Felicitări: Printre cei pe care-i
felicităm cu ocazia
aniversării zilei de
cununie, sunt Aron și
Felicia Duca. Au
împlinit 35 de ani de la
data căsătoriei lor în 14
februarie
(chiar de
Valentine’s Day) în anul
1983. La Mulți Ani cu
binecuvântări cerești în legătura
dragostei lui Dumnezeu!
Bolnavii noștri: Sora Marioara
Tămășan, mai stă cu noi încă două
săptănâni. Am observat că în fiecare
rugăciune amintește pe cei bolnavi, și
în mod special pe fratele dânsei,
Adorian Zaharia, în Spital la Cluj. Să
ne unim rugăciunile noastre cu toții

pentru vindecarea celor bolnavi.
Amber Ilisie a avut joia trecută, 15
februarie, testul hotărâtor, și doctorii au
decis să amâne operația cu șase
săptămâni, și atunci după un alt test
medical vor lua o nouă hotărâre. Să nu
încetăm să ne rugăm pentru fratele
Victor Moșman, a cărui fizic se reface
greu după atâtea operații. Alți bolnavi:
Sofica Izvanariu, Maria Deac Maria
Postescu, Pușa Buhai. Sora Niculina
Bulboacă cere bisericii să se roage
pentru nepotul ei, Corlan David, foarte
grav bolnav în România. Să avem în
rugăciune și pe prietenul nostru Mihai
Romaniuc, a cărui sănătate este acum
șubredă.
Fratele și sora Nelu și Olimpia Voica,
din Sighișoara, transmit salutări
bisericii, și ne doresc har, pace,
bucurie, sănătate și putere din partea
Domnului Isus.
Diseară programul are o temă specială:
Bunici și nepoți. Ne rugăm pentru
familiile din poporul Domnului.
Deces: La 9 februarie
a.c. fratele Eugen Groza,
păstorul bisericii
Baptiste „Betania” din
Timișoara, a fost chemat
acasă la Domnul. Avea
vârsta de 64 de ani. A
fost un lucrător harnic,
predicator talentat, om
plin de har și gata de jertfă. Pe lângă
îndatoririle de păstor al bisericii
„Betania”, fratele Groza era președintele
organizației Missio-Link International,
având legături cu multe biserici din
America, și director al misiunii de caritate
„Isus Speranța României”. A lucrat în
pastoratul bisericii împreună cu fr. Adrian
Neiconi până în anul 2014, și fr. Valentin
Făt. Așa a hotărât Dumnezeu, să-l cheme
acasă: după osteneală și suferință, la
odihnă și cunună.

Adu, O, Doamne, vremile de înviorare…

Ni s-a părut semnificativ un interviu
dat de Jack Brewer, un fost jucător
profesionist de fotbal (NFL), care
locuiește acum în Parkland, Florida, în
apropiere de liceul unde a avut loc
masacrul de miercuri, 14 februarie, în
care 17 tineri și-au pierdut viața,
Printre altele acesta a afirmat că tinerii
din America de astăzi nu mai au o bază
spirituală temeinică, și de aceea s-a
ajuns la starea în care se află țara
aceasta.
„Tinerii din vremea noastră au
nevoie de rugăciune, de o temelie
nouă, nu de cea pe care o formează
media socială (legătura informatică
electronică prin internet n.n.). și
muzica pe care o ascultă și care le
poluează mintea.”
„Până când? Acesta este al 25-lea
caz de masacru în școlile elementare
din America, de la cel din 1999 la
Liceul Columbine din Colorado, unde
au fost împușcați 15 elevi…”
În 1962 Curtea Supremă a Statelor
Unite a hotărât că o școală din Hyde
Park, NY, a violat Primul Amendament
din Constituție când a cerut elevilor să
rostească rugăciunea Tatăl nostru. Și
de atunci a urmat prăbușirea înspre
interzicerea totală și în toată țara a
rugăciunii în școlile publice.
În Florida, în săptămâna trecută
studenții s-au rugat fără să mai ceară
voie, dar se rugau în clasele pline de
sânge printre colegii lor uciși, sau
strigau către Dumnezeu pe iarba de

afară în hohote de plâns pentru colegii
măcelăriți de mitraliera unui tânăr
umplut de demoni.
Când ni s-a părut că în America are
loc o revenire la Dumnezeu și că ar
exista oameni cu credință în posturile
de conducere ale țării, ne dăm seama că
păcatul a pătruns atât de puternic în
fibra societății încât forțele satanice se
agită mai mult ca oricând.
Marțea trecută ABC într-un panel de
discuții pe teme sociale, „The View”,
dna Joy Behar, una din protagonistele
emisiunii, și-a bătut joc în public și fără
nici o jenă de faptul că
vicepreședintele Mike
Pence mai crede în
Dumnezeu și că se
roagă. Spunea dânsa: „E
un lucru să-i vorbești lui
Isus, și altul să spui că
Isus îți vorbește ție. Asta
se numește boală mintală.”
Câtă obrăznicie au cei care vor să
ducă țara aceasta înspre prăpastie!
Continuând batjocora, o altă panelistă a
zis: „Pentru mine întrebarea este: Cât
de lung vorbește Pence cu Isus.” Și
apoi, făcând aluzie la ce spunea cândva
dnul Pence, că nu stă la nici un interviu
singur în birou cu o doamnă fără să fie
o altă persoană prezentă, Behar a spus
sarcastic: „Mă întreb dacă poate să
vorbească cu Maria Magdalena dacă nu
e și soția lui acolo?”
Ne rugăm pentru țara aceasta în care
trăim, și așteptăm să vină de la Domnul
și vremea de trezire la pocăință, și de
înviorare spirituală… (Fapte 3:19).

De la concursul biblic de ieri
Ieri a avut loc Concursul Biblic
AWANA, la care au participat 51 de
copii și 21 de echipe. Biserica noastră
Betel a fost reprezentată de patru
echipe cu 9 participanți. Aceștia au
fost: Bianca Voica,
Roxanne Lazanyi, Daniel
Gava, Mary-Ann Tămășan,
Sarah Hodoroabă, Gabriela
Rășinar, Jacob Nichitean,
David Hoffman, și Phineas
Gavril.
O echipă de la noi a
câștigat locul 2 și alta
locul 4.
Locul 2: Sarah
Hodoroabă și Gabriela
Rășinar.
Locul 4, Mary-Ann
Tămășan și Daniel Gava.
Felicitări tuturora,
participanților la concurs,
familiilor lor și
învățătorilor de clase. Neați reprezentat cu cinste și
ne rugăm ca Domnul să vă
binecuvinteze!

„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)

Întrebări biblice
Au plîns…
1. … au plâns șaptezeci de zile.
2. … au plâns treizeci de zile.
3. Cine a plâns 7 zile, în tot timpul nunții?
4. Cine a plâns când a auzit un cucurigu?
5. Despre cine scrie că se prăpădea de plâns?

Răspuns la întrebările din
săptămâna trecută:
1. 2 Cronici 2:24.
2. 2 Cronici 12:15.
3. 1 Împ. 11:41.
4. Numeri 21:14.
5. Iosua 10:13 și 2 Samuel 1:18
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