10 Noiembrie 2013

A\tept...
Psalmul 5, la care ne oprim azi, este un psalm de durere al unui om
urm]rit de du\mani, o elegie a unui suflet care caut] ajutorul lui Dumnezeu 'n
mijlocul unor oameni plini de r]utate., o c`ntare care are un ton solemn de
'ncredere 'n Domnul. Este un psalm al dimine[ii care traseaz] c]rarea pentru
toat] ziua: %Doamne, auzi-mi glasul, diminea[a! Diminea[a eu 'mi 'ndrept
rug]ciunea spre Tine, \i a\tept...^
A\teptarea e secretul vie[ii de biruin[]. Regele Saul n-a a\teptat pe
Samuel la jertf], dup] cum 'i ceruse omul lui Dumnezeu, \i n-a mai avut
binecv`ntarea. %A\teptarea celor neprih]ni[i nu va fi dec`t bucurie, dar
n]dejdea celor r]i va pieri.^ (Proverbe 10:28). Avraam a a\teptat s] se
'mplineasc] promisiunea f]cut] de Domnul, \i prin credin[] a c]p]tat
mo\tenirea f]g]duit]: %|i astfel, fiindc] a a\teptat cu r]bdare, a dob`ndit
f]g]duin[a.^ (Evrei 6:15).
Noi tr]im de fapt mereu 'n a\teptare: a\tept]m ajutorul Domnului,
a\tept]m lumina Lui pe c]rare, a\tept]m venirea Lui 'n slav]. %|i s] fi[i ca
ni\te oameni, care a\teapt] pe st]p`nul lor s] se 'ntoarc] de la nunt], ca s]-i
deschid] 'ndat], c`nd va veni \i va bate la u\].^ (Luca 12:36).
Cum s] a\tept]m? %Sufletul meu a\teapt] pe Domnul, mai mult dec`t
a\teapt] str]jerii diminea[a, da, mai mult dec`t a\teapt] str]jerii diminea[a.^
(Psalmul 130:6). Binecuv`nta[i sunt cei care a\teapt] r]bd]tori pe Domnul!
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•Joia trecut] am avut vizita fratelui Ioan Zaharia, p]stor la biserica %Betel^
Arad, care a predicat Cuv`ntul Domnului din Filipeni 4:4, \i ne-a adus salut]ri
\i de la fra[ii din Rom`nia \i de la cei vizita[i p`n] 'n Africa, 'n c]l]toriile
misionare pe care le-a f]cut anul acesta.
•S]pt]m`na trecut] ne-am bucurat s] avem cu noi pe sora Maria Nikita,
din Greenfield, Massachussets, mama sorei Tatiana Calestrov.
•Tot 'n duminica trecut] ne-am bucurat s] fim la 'nchin]ciune 'mpreun]
cu fratele Ioan Izvenar, de la Moldova Nou], venit la v]rul d`nsului, fratele
Nelu Arcan, care tocmai duminica trecut] a 'mplinit v`rsta de 87 de ani.

Din s]pt]m`na trecut]: Sus, tinerii 'n vizit] la sora Rodica Strizu. Jos, surorile la studiu biblic.

De la Costel \i MiaOglice
Ve\ti bune de la Surduc: Am
terminat cu bine dou] s]pt]m`ni la
Institutul Biblic de la Surduc. Liderii
au venit din Rom`nia, Republica
Moldova, Ucraina, Rusia, Serbia,
Estonia, Norvegia, etc. Am avut dou]
grupe: am predat Ezra, Hagai \i
Neemia, iar cealalt] grup] a studiat
cartea Daniel. "n fiecare diminea[] au
fost m]rturii ale unor fra[i \i surori
din diferite []ri. Fiecare a fost
încurajat s] aud] cum Dumnezeu
lucreaz] pirn studiile biblice în \colile
de stat \i particulare, 'n închisori,
centre de reabilitare, tabere,
festivale, conferin[e.
La fiecare sesiune avem o parte
practic]. Astfel, liderii au mers din
satele din jurul centrului, în Lugoj \i
F]get, pe strad], la magazine. Ca
rezultat al acestor evangheliz]ri 150
de persoane au auzit Evanghelia \i
140 de Noi-Testamente au fost
distribuite, 7 persoane s-au rugat s]
primeasc] pe Domnul Isus. Studen[ii
s-au întors plini de bucurie la centru
\i în ziua urm]toare au m]rturisit
despre r]spunsurile celor cu care au
vorbit. Fiecare a în[eles importan[a
de a vesti evanghelia \i au fost
mi\ca[i de deschiderea oamenilor dar
\i nep]sarea fa[] de Cuv`nt.
Continua[i s] v] ruga[i pentru to[i
ace\ti lideri implica[i 'n via[a multor
oameni \i în formarea de ucenici. De
c`teva zile Mia \i-a pierdut vocea —
deci v] cerem smeri[i s] v] ruga[i
pentru s]n]tatea ei.
Rug]ciunile ne ajut] mult 'n
lucrarea la care ne-a chemat Domnul.
Nu 'nceta[i s] v] ruga[i pentru noi!

✞ Decese
Costel Tase
Miercuri, 30 octombrie, a 'ncetat
din via[] prietenul Tase Costel, 'n
v`rst] de 57 de ani, ginerele fratelui
\i sorei Mitroi Dan \i Viorica.
Moartea aceasta fulger]toare a
produs mult] durere 'n inimile
tuturor care l-au cunoscut pe Costel.
S] ne rug]m pentru so[ia sa,
Magdalena Tase \i cei trei copii ai
lor, \i pentru fratele \i sora Mitroi.
Livia Barna
S-a n]scut la 20
iunie 1937 la Sebi\, jud.
Arad, \i a trecut la
Domnul la 17
octombrie 2013 'n
Taylor, Michigan, so[ia fratelui Mel
Barna \i mama a trei copii, Florica,
John \i Dorina.
Gheorghe Pis]u
S-a n]scut la 18 august 1929 \i a
murit la 2 noiembrie 2013, so[ul
sorei Lucre[ia, n]scut] Voiculescu.
Serviciul de 'nmorm`ntare a avut loc
vineri 8 noiembrie, la biserica Logos.
Din cuvintele unui pre\edinte iubit:
%Socialismul ar func[iona numai în
dou] locuri: în rai, unde nu este
nevoie de el, \i în iad, unde exist]
deja.^ (Ronald Reagan)
•Dup] a doua opera[ie, care l-a sl]bit
enorm, fratele Nicu Arcan se afl] mult
mai bine \i se simte binecuv`ntat de
Tat]l ceresc! Ne bucur]m \i noi, \i
spunem, Sl]vit s] fie Domnul!

Doamne, eu Te chem...
Doamne, eu Te chem degrab],
Vino, \i nu z]bovi!
Ca s] nu cad 'n ispit],
Doamne, nu m] p]r]si!
Rug]ciune mea smerit],
Fie 'naintea Ta
Ca t]m`ia-nmiresmat],
De dincolo de Perdea.
C`nd ridic m`inile mele
Din durere \i amar,
Sunt ca jertfa cea de sear],
Mistuit] pe altar.
Pune straj] gurii mele
C`nd cuvintele se-adun_ —
Vorbele ne'n[elepte,
S] le-nghit, s] nu le spun,
U\a buzelor 'nchide-o,
|tii Tu c`nd s] mi-o descui;
P`n] n-am cuvinte sfinte
Nu da cheia nim]nui.
Nu-mi abate, Doamne mare,
Inima spre ce e r]u;
Ci privirea mi-o ridic]
S] urmez Cuv`ntul T]u.
|i opre\te-mi, Doamne, pa\ii,
C`nd o iau pe drum gre\it,
S] n-ajung pe la osp][ul
Omului nelegiuit.
Dar acel f]r] prihan]
O mustrare de mi-a dat,
S] fie ca untdelemnul
Peste capul meu turnat.
Oamenii r]i 'ntind curse
S] m] prind] 'n pro[ap;
Dar 'n la[ul lor Tu str`nge-i
Chiar pe ei..., \i eu s] scap.
Doamne, eu Te chem degrab],
Vino, \i nu z]bovi!
Ca s] nu cad 'n ispit];
Doamne, nu m] p]r]si! (V.P.)
(dup] Psalmul 141)

%|i orice face[i, cu cuv`ntul
sau cu fapta, s] face[i totul
'n Numele Domnului Isus,
\i mul[umi[i prin El lui Dumnezeu Tat]l.^
(Coloseni 3:17)

Programul de 'nchin]ciune
C`ntare comun]: C`t de bine m] simt...
Rug]ciune de Invocare
C`ntare comun]: Vrei tu s] scapi de p]cat?
Clipe de Rug]ciune - Freddie Hegye\
Cor mixt
Psalmul 20, Jessica, Chris \i Gracie Cimpoe\
C`ntare, grup de surori
C`ntare comun]: Dup] ploaie \i furtun]
Anun[uri/Colecta - C`ntare comun]
Cor mixt
Text: Geneza 8:15-22
Predica: Primul altar dup] potop
"ncheiere
(C`nt]rile sunt conduse de Raul Hegye\)

BERE|IT BARA ELOHIM ET HA|AMAIM
VET HAARE{
(Geneza 1:1).
P`n] nu demult limba ebraic] era
considerat] o limb] moart]. Ca \i alte limbi
clasice, de pild], limba latin] sau limba greac]
veche, limba ebraic] era studiat] 'n
universit][i \i seminarii pentru a fi folosit] 'n
studiul scrierilor antice, dar nu avea nici o
rela[ie direct] cu via[a contemporan], cu
limbile vii ale lumii de azi. Azi 'ns], limba
ebraic] este o limb] vie, vorbit] de un 'ntreg
popor, este limba oficial] a poporului Israel. E
o minune care a avut loc sub ochii no\tri.
Textul din {efania 3:9 poate fi tradus astfel:
%Atunci voi da poporului o limb] curat], ca to[i
s] cheme Numele Domnului, \i s]-Mi slujeasc]
'ntr-un g`nd!^

