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Pentru ce se 'nt]r`t] neamurile?
Psalmul al doilea 'ncepe cu o 'ntrebare obsedant] pentru vremurile 'n care
le tr]im, pentru evenimentele care au loc azi. Lucrul acesta este cu at`t mai
relevant cu c`t \tim c] acest Psalm este mesianic, adic] are 'n vedere
descoperirea lui Hristos Domnul, at`t cea dint`i c`t \i cea de-a doua.
Neamurile se 'nt]r`t], se agit], se r]scoal]. Domnitorii, pre\edin[ii \i
conduc]torii popoarelor se adun] 'n conferin[e, [in cuv`nt]ri, parc] le-a pus
satana piper sub nas, \i via[a politic] devine arena de parad] a m`ndriei
omene\ti. Nu doar c] se lupt] %'mpotriva Domnului \i 'mpotriva Unsului
S]u^, dar "l desconsider] 'n ultimul grad socotind c] nici nu exist], L-au scos
pe Dumnezeu din pulsul vie[ii cotidiene, oamenii nu se mai orienteaz] dup]
poruncile lui Dumnezeu \i Cuv`ntul Bibliei, ci dup] directivele partidului lor
(oricare ar fi el), dup] afacerile de la burs], dup] contractele de miliarde de
dolari, dup] realiz]rile %epocale^ ale marilor puteri industriale, care sunt mai
degrab] ca ni\te mamu[i gigan[i, uria\i, dar \chiopi \i f]r] minte. O lume care
b`jb`ie 'n 'ntuneric.
"n atacurile de noapte, solda[ii folosesc azi %night vision^, aparate de
%vedere nocturn]^. "ntr-o vreme ca aceasta, o vreme de r]t]cire, r]zvr]tire, \i
robie demonic], Biserica Domnului are nevoie de vedere spiritual] 'n
'ntuneric: noi avem lumina adev]rat], Cuv`ntul Domnului, lumina care
lumineaz] 'n 'ntuneric. |i Psalmul 2 se 'ncheie cu o binecuv`ntare lini\titoare:
%Ferice de to[i c`[i se 'ncred 'n El!^ "n Domnul e n]dejdea noastr]!
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Comunic]ri

Vineri, 18 oct., dup] masa la orele
3:00 fratele nostru Samuel Strizu
'n v`rst] de 72 de ani a fost chemat
la Domnul. Vestea aceasta at`t de
fulger]toare a produs un \oc de
durere \i cercetare 'n 'ntreaga
noastr] adunare. Ne rug]m ca
Dumnezeul m`ng]ierilor, P]rintele
"ndur]rilor, s-o 'nt]reasc] pe sora
Rodica Strizu \i pe fii Marius \i
David, 'n aceast] pierdere grea prin
care trec. Iar biserica 'ntreag] s] fie
\i mai mult unit] 'n dragoste, 'n
credincio\ie fa[] de M`ntuitorul
nostru drag, \i 'n preg]tirea pentru
'nt`lnirea cu Domnul Isus.
Am]nunte 'n leg]tur] cu
slujbele \i locul priveghiului \i al
'nmorm`nt]rii, se vor da 'n serviciul
de 'nchin]ciune.
Œ Sora Marioara T]m]\an, mama
fratelui Vasile T]m]\an, a sosit
s]pt]m`na trecut] din Rom`nia. Ne
bucur]m mult s] o vedem din nou 'n
mijlocul nostru \i dorim ca timpul
\ederii 'ntre noi s] fie plin de
binecuv`nt]ri cere\ti.
Œ Duminica trecut] a fost cu noi la
'nchin]ciune \i la predicarea

Cuv`ntului sf`nt fratele Florea
Cristian, care lucreaz] 'mpreun] cu
fratele Gigel Olaru la biserica nr. 2 din
Lugoj.
Œ "n biserica baptist] %Betel^ din
Asheville, NC s-a s]rb]torit duminica
trecut] serbarea roadelor. Au luat
parte de la noi familiile Vasile
T]m]\an \i Valentin Popovici. Dup]
serviciul de 'nchin]ciune a urmat o
mas] de dragoste. Fr][ietatea, 'n
mare parte venit] recent din
Republica Moldova, este plin] de
entuziasm \i are mult tineret.
Œ "n duminica trecut] la Atlanta 'n
Prima Biseric] Baptist] Rom`n],
p]storit] de fra[ii Titi \i Cristi Cocian
a fost o adunare special] la care a
predicat Dr. Ravi Zacharias,
cunoscutul apologet
cre\tin din vremea
noastr]. A fost mult
popor, din toate
bisericile rom`ne\ti
c`t \i din bisericile
americane. Fratele
Vlad Cr`znic e
reprezentantul
organiza[iei RaviZacharias-Romania,
cu sediul la Cluj, \i
a organizat c`teva turnee de misiune
cu Dr. Zacharias 'n Rom`nia \i anul
acesta la Atlanta. Dintre c]r[ile scrise
de Ravi Zacharias \i traduse 'n limba
rom`n], avem c`teva de v`nzare la
fratele Dany Voica. "ncuraj]m 'n mod
special pe tineri s] le citeasc].
Œ Fratele Vasile Surducan a plecat
pentru o vreme 'n Rom`nia. Fie
c]l]uzirea lui Dumnezeu 'n via[a sa cu
lumin] \i har.
Œ Ieri a avut logodna fratelui Beny
Ilciuc cu sora Jenifer Dorneanu (de la
Biserica Betania). Le dorim harul \i
binecuv`ntarea Domnului 'n dorin[a
Lui de a da fericire celor iubi[i de El.

Imagini de bucurie \i har
Sus, fanfara Soli Deo Gloria, la al 3-lea festival al fanfarelor, [inut 'n casa de
'nchin]ciune a Bisericii Penticostale Betania, la 28 septembrie anul acesta. A fost un
eveniment frumos de unire a c`nt]re[ilor cu instrumentele de suflat. "n primul r`nd 'n
st`nga e profesorul Johnson din Texas, emerit c`nt]re[ cu trompeta.
Jos: Sora misionar] Andrea Colson, acum la Covasna, cu dou] surori la p]rt]\ie;
familia Colson [ine leg]tura prin e-mail cu sora Laura Brad. "ndemn]m pe tineri s]
formeze un cerc de coresponden[] \i ajutor pentru misionarii pe care 'i cunoa\tem •Fratele
Cristian Florea, fost preot ortodox, a predicat la noi 'n duminica trecut]. •C`ndva,
alt]dat], 'mpreun] cu fr. Samuel \i s. Rodica Strizu. •Copiii la cules mere lunea trecut],
fiind s]rb]toarea Columbus Day.

R`ul cu apa vie[ii
Atunci... mi-a ar]tat un R`u
Cu apa vie[ii care iese
Nu dintre holdele de gr`u,
Nici din gr]dinile alese;
Un r`u [`\nind nu din p]m`nt
Sau dintr-al lumii ele\teu,
Ci izvor`nd din Tronul sf`nt,
Al sl]vilor lui Dumnezeu.
Din str]lucirea de argint,
A Scaunului de domnie,
De-acolo iese \ipotind
Un R`u ceresc cu apa vie;
De unde nu mai e p]cat,
|i nici blestem, \i nici suspin,
Ca un cristal imaculat, —
Un R`u, din Scaunul Divin.
Apoi mi-a zis: %S-a ispr]vit!^
El, "nceputul \i Sf`r\itul,
Cel Necuprins, Nem]rginit,
El, Nev]zutul, Infinitul, —
Ne cheam] azi la slava Sa,
La apa bun] de izvor;
Cei 'nseta[i, cu to[i s] bea
Din apa ve\niciilor.
|i parc]-n fream]tul de dor,
Aud pe Cineva cum vine
Cu pas domol, m`ng]ietor,
La malul apei cristaline.
Un fo\net sf`nt de pas gr]bit...
Stau fermecat ca s]-l ascult:
Sunt pa\ii Mirelui iubit,
Ca-n diminea[a de demult.
O, fra[i de neam \i leg]m`nt,
De ce mai sta[i 'n nep]sare?
Azi vine Domnul, Cel Preasf`nt,
La clipele de adunare:
...|i curge R`ul cristalin,
Nu dintr-al lumii ele\teu,
Ci chiar din Scaunul Divin
Al sl]vilor lui Dumnezeu. (V.P.)

%Cât de mari sunt
semnele Lui \i c`t de
puternice sunt minunile
Lui! "mp]r][ia Lui este o 'mp]r][ie ve\nic],
şi st]p`nirea Lui d]inuie\te din neam 'n
neam!^ (Daniel 4:3)

Programul de 'nchin]ciune
1. C`nt]ri comune
2. Rug]ciune de invocare
3. C`ntare comun]
4. Clipe de Rug]ciune: Laurian Popovici
5. C`ntare comun]
6. Cor : IMNURI DE SLAV}
7. Psalm, Estera Smahon
8. Trio: Diana, Noelle \i Laura
9. Psalm Bianca Voica
10. Cor: M}RE{ |I SF~NT PARADIS
11. Anun[uri & Colecta
12. C`ntare comun]
13. Citirea textului \i rug]ciune
14. Predica
15. C`ntare comun]
16. Incheiere
(c`nt]rile comune sunt conduse azi de
fr. Daniel Voica)

Veghea[i !
Se apropie Halloween-ul, o s]rb]toare
ciudat] pentru noi, emigran[ii, dar
totodat] periculoas]. A[i observat c] 'n
pr]v]liile de juc]rii sunt unele care vor s]
'l arate pe Lucifer, pe Satana, juc]rii cu
figurine ce au corni[e negre, cu coad], cu
furc] 'n m`ini; \i ele fiind interesante,
copiii le cer \i p]rin[ii le cump]r]. Astfel
copiii, 'n casele de credincio\i se joac] cu
imaginea diavolului, \i 'ncet, 'ncet, se
obi\nuiesc cu figura diavolului, a\a ca s]
nu se mai sperie de el c`nd vor cre\te mari.
|i 'n loc ca diavolul s] fie o figur] odioas],
h`d], a\a cum o prezint] Biblia, de care ar
trebui s] ne ferim, a ajuns o %juc]rie^...
S] nu ducem copiii no\tri 'n ispit], nici la
joaca \i obi\nuin[a lor cu Satana!

