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„Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce
la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este
calea care duce la viață, și puțini sunt ceice o află.” (Matei 7:13-14)
Aruncați bagajele din lume. Nu puteți intra cu ele pe poarta cea strâmtă. Ori
bagajele lumii, ori viața în Hristos… Aveți de ales. Domnul Isus a spus: Eu sunt
Calea, Adevărul și Viața! Alegeți viața în Hristos și veți trăi cu adevărat!

Scurte Comunicări
O despărțire. Joia trecută fratele Viorel
Oargă s-a înapoiat în România. După
greutățile pe care le-a avut, după
piedicile pe care le-a întâmpinat, și
după accidentul grav prin care a trecut,
fratele Oargă a fost ca o minune în
mijlocul nostru, un semn de la
Dumnezeu de putere, de bunătate și
har. Suntem încredințați că fratele
Oargă va mai veni la noi ca să ne
bucurăm de harul lui Dumnezeu.

tuturor celor care stau lângă noi în
timpul acestei grele încercări. Știm că
Dumnezeu domnește, El este în
controlul tuturor lucrurilor. Vă
mulțumim că stați cu noi în rugăciune.”

O familie greu încercată. Andreea and
Shaun Herholz au doi copii, fiul de doi
ani și fiica de două luni. Observând
niște leziuni la un picioruș al fetiței,
părinții s-au dus
la un doctor
care
a
considerat că e
vorba de un
abuz fizic. Și
autoritățile de
stat le-au luat
amândoi copiii.
Săptămâna trecută au avut înfățișare în
fața unui judecător, care se pare că a
fost înțelegător, dar n-a dat hotărârea
de reunire a familiei. Informațiile neau parvenit acum prin sora Neli Negru,
și pentru a recunoaște cine este s.
Andrea, aducem aminte că Andrea
Herholz venea la adunare la noi și era
bună prietenă cu Mihaela Cârdei. O
vreme au fost cu noi și părinții
Andreei, fratele Arcade și s. Lilica
Plămadă, care se rugau cu duh în
adunare. După cum scrie Mihaela
Cârdei, care are și acum legături cu
familia Herholz, ei scriu că după
ultima înfățișare, li s-a permis un timp
de vizitare a copiilor: „E un drum greu
și lung. Mulțumim lui Dumnezeu și

„Căci pământul va fi plin de cunoștința
slavei Domnului, ca fundul mării de
apele care-l acopăr” (Habacuc 2:14)

Ne-am bucurat că dintre cei pentru care
ne-am rugat să fie vindecați, unii au
fost cu noi duminica trecută: Maria
Deac, Maricica Vinersan, Emilia Pop,
Viorel Tăședan. Slavă Domnului!

Astăzi fanfara noastră e plecată în
misiune la Phoenix, Arizona. De data
aceasta tinerii noștri se unesc în cântare
cu mai multe fanfare care se adună la
Phoenix, și vor avea două suite de
cântări împreună cu corul bărbătesc
„Laudă Mielului”, condus de fratele
Sami Prelipceanu. Ne rugăm ca harul
lui Dumnezeu să fie revărsat din plin
și peste această lucrare.
Nicole Hensley, „goalie” (portara)
echipei de fete la hockey
care ne reprezintă la
Olimpiada din Corea de
Sud, este soră cu noi în
credință. Hensley
mărturisește: „Credința
mea în Dumnezeu e
numărul 1 în viață. Nimic
nu contează mai mult pentru mine
decât dragostea mea pentru Dumnezeu
și dorința să ajut pe alții. Sportul îmi dă
oportunitatea să demonstrez lucrul
acesta, și dau slavă lui Dumnezeu
fiindcă pot prin pasiunea mea pentru
sport să-mi arăt și credința mea în El.”

Billy Graham 1918-2018
În dimineața zilei de 21 februarie, Franklin
Graham a dat comunicatul: „Astăzi la
vârsta de 99 de ani, Billy Graham a părăsit
lumea aceasta pentru o viață mai bună,
eternă, în Cer, într-un loc pregătit de Isus
Hristos, pe care L-a propovăduit timp de
80 de ani.”
Din multele lucrări și campanii de
evanghelizare ale lui Billy Graham,
amintim cea din România în anul 1985.
În ciuda faptului că România era
condusă de un regim comunist ateu, i s-a
permis să predice în zece lăcaşuri de cult:
Mănăstirea Vorona din judeţul Botoşani,
Catedrala Reformată din Cluj, Catedrala
Romano-catolică din Cluj, Biserica
Baptistă nr. 2 (acum, Emanuel) din
Oradea, Biserica Baptistă Speranţa din
Arad, Catedrala Ortodoxă din Timişoara,
Catedrala Ortodoxă din Sibiu, Catedrala
Romano-Catolică Sfântul Iosif din
Bucureşti, Templul Coral Evreiesc din
Bucureşti, Biserica Penticostală Filadelfia
din Bucureşti.
La predicile lui Billy Graham din
România au asistat aproximativ 150.000 de
oameni. Știa că securitatea îl supraveghea
pe tot traseul. La Timişoara, după ce a
început predica, afară sistemul de
amplificare audio a fost întrerupt un timp,
și străzile erau pline de aomeni care doreau
să-l asculte. La Arad şi Oradea, oamenii
stăteau pe blocuri ca să-l asculte. La
Suceviţa, miliţia a blocat căile de acces
dinspre Suceava şi Bistriţa Năsăud.
A fost omul lui Dumnezeu folosit din
plin pentru chemarea la pocăință a
milioane de oameni, fiind considerat, și
datorită avansului tehnic modern, omul
care a avut cea mai largă audiență din toți
evangheliștii istoriei.
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„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)
O, părinți, purtați copiii,
Pe brațe de rugăciune,
Căci atunci chiar Duhul slavei
Peste ei pecetea pune.
Rădăcina odrăslește,
Și butucul dă lăstare,
Și mlădița înfrunzește
Fragedă din nou la soare.
Când o mamă se mai roagă
Pentru fiul dus în lume,
Gărzi de îngeri vin să-l scoată
Din păcatele nebune.
Într-o lume de-ntuneric,
Și de beznă-așa de mare,
Tot lumina e mai tare
Când mai arde-o lumânare.
Când un tată-nchide ușa,
Pe genunchi ca să mai plângă
Demonii se înfioară,
Dar nu pot să mi-l înfrângă.
Diavole, nu-ți dăm copiii,
Sunt ai lui Hristos cunună!
Vrem să moștenim viața
Lângă Domnul, împreună. (vp)

Întrebări biblice
dulce…
1. Ce e dulce și poate zdrobi oasele?
2. Cine a mâncat o carte care avea gust dulce?
3. Ce e dulce la început și apoi e ca pietrișul?
4. Ce e mai dulce ca miere, mai scump decât aurul?
5. Cine a gustat miere cu vârful unui băț?

Răspuns la întrebările din
săptămâna trecută:
1. Geneza 50:3.
2. Numeri 20:29 și Deutr. 34:8
3. Judecători 14:7
4. Matei 26:75.
5. I Samuel 20:41
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