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Cetatea Huniazilor

Cu Domnul biruim
R]m`nem l`ng] Domnul
Supu\i 'n urma Lui.
Alt Dumnezeu nu este,
Nici alt] Cale nu-i.
Sub grindina de pietre,
"n lupte \i necaz,
C`nt]m de biruin[]
Cu lacrimi pe obraz.
R]m`nem l`ng] Domnul
Oric`t ar fi de greu.
Prin lupte \i prigoane,
Mai tare-i Dumnezeu.
"ncinge-se cuptorul
Lui Nebucadne[ar;
Vom trece \i pe-acolo
Biruitori prin har.
Isus Hristos e Domnul
Iar noi o\tenii Lui,
S] 'n]l[]m drapelul
Spre slava Domnului.
Cu Domnul 'nainte:
Noi pentru El tr]im.
R]m`nem 'n credin[]:
Cu Domnul biruim! (V.P.)

Veghea[i !
%Fi[i treji, şi veghea[i, pentru c] potrivnicul
vostru, diavolul, d] t`rcoale ca un leu care
r]cneşte...^ (I Petru 5:8). Conflictele din via[],
crizele prin care trece lumea de azi, sunt aspecte
ale unui r]zboi mult mai vast din domeniul spiritual.
E lupta diavolului 'mpotriva credin[ei \i a celor ce
poart] 'n ei Numele Domnului Isus.
Este scris: %Au ajuns... b`rfitori, ur`tori de
Dumnezeu, obraznici, trufa\i l]ud]ro\i, n]scocitori
de rele, neascult]tori de p]rin[i...^ (Romani 1:30).
Fraza cheie care descrie zilele noastre este
%ur`tori de Dumnezeu^. Prin adic[ia la p]cat oamenii
sunt plini de ur] fa[] de Dumnezeu. Ateismul e
agresiv 'mpotriva credin[ei 'n Domnul Isus Hristos
\i folose\te toate armele: 'n \coli, 'n mass-media, 'n
politic], 'n economie. %Fiara pe care am v]zut-o,
sem]na cu un leopard; avea labe ca de urs, \i gur]
ca o gur] de leu. Balaurul i-a dat puterea lui,
scaunul lui de domnie \i o st]p`nire mare. I s-a dat
o gur], care rostea vorbe mari \i hule^ (Apoc. 13:2).
Balaurul e plin de furie nebun], fiindc] \tie c] mai
are pu[in] vreme.
Noi s] r]m`nem l`ng] Domnul Isus \i l`ng]
Cuv`ntul adev]rului, \i El poart] lupta!

Ajutor la Orfelinatul din Prilipe[
Fratele Ioan Vr`ncu[] scrie fratelui Cornel Giuc] \i bisericii noastre o
scrisoare de mul[umire pentru darurile primite la Orfelinatul din Prilipe[.
%Confirm]m primirea sumei de 1000$ (3.241,05 lei), pentru care v] mul[umim
\i ne rug]m ca Bunul Dumnezeu s] v] binecuvanteze \i s] v] r]spl]teasc]
jertfa f]cut]. Suntem mul[umitori Domnului pentru dumneavoastra, s] v]
\tim c] sunte[i al]turi de noi, c] sim[i[ii 'mpreun] cu noi la nevoile noastre.
Asta ne face s] credem c] ne c]l]uze\te, ne leag] acela\i Duh \i avem aceea\i
n]dejde. Ajutorul dumneavoastr] a fost tare binevenit, de aceea v] mul[umim
mult. Noi avem 24 de copii, b]ie[i \i fete, c]rora c]utam s] le asigur]m
nevoile materiale, spirituale \i familiale. Ne bucur]m c] Dumnezeu, %Tat]l
orfanilor,^ ne vine 'n ajutor 'n aceast] lucrare prin fra[i \i surori pe care nici
nu-i cunoa\tem, dar 'i cunoa\te Dumnezeu \i le r]spl]te\te 'n mod minunat.
Apreciem c] fratele Cornell Giuca este purt]torul nostru de cuv`nt \i sub
'ncredin[area lui Dumnezeu. Dorim s] auzim 'mpreun] cuvintele Domnului
lsus din Matei 25:34-36,40. Cu toat] pre[uirea, ai dumneavoatr] fra[i, surori \i
copii de la Prilipe[, 'n numele c]rora v] scrie, fratele Vr`ncu[] Ioan.
(Prilipe[ este 'n Valea Alm]jului, jud. Cara\-Severin, la 5 km de comuna Bozovici)

Pachetele trimise de Cr]ciun (shoe-box ministry)
Har si pace de la Domnul Isus! Ast]zi sunt 'n m]sur] s] v] trimit ceva
poze pe care le-am f]cut la 'mp]r[irea pachetelor 'n bisericile unde slujesc.
Mai am \i alte poze dar sunt f]cute cu un telefon vechi \i 'nc] nu am g]sit
cablu s] pot copia pozele pe calculator. Cum voi g]si s] cump]r cablu v] voi
trimite \i celelalte poze. Dumnezeu s] v] binecuvinteze pentru bucuria pe
care a[i f]cut-o celor mici! — pastor Valentin Iva\cu.
(Fratele Iva\cu este p]stor la Rupea, jud. Bra\ov)

|coala Duminical], joi 13 februarie
Arat]-[i credin[a prin fapte !
Textul: Iacov 2:1-13.
Versetul de aur: %Dup] cum trupul f]r] duh este mort, tot a\a \i credin[a
f]r] fapte este moart]^ (Iacov 2:26).

In Memoriam

La 12 februarie se 'mplinesc 76 de ani de la moartea
preotului Iosif Trifa, 'ntemeietorul mi\c]rii %Oastea Domnului^

Statornici vom iubi lucrarea
Preotul Iosif Trifa s-a n]scut 'n satul Certege, jude[ul
Turda la 3 martie 1888. Dup] ce a f]cut \coala 'n satul
natal, a urmat gimnaziul la Beiu\ \i apoi teologia la Sibiu.
"n 1910 a fost numit 'nv][]tor la Vidra de Sus (ast]zi,
Avram Iancu, locul na\terii marelui erou). "n 1911 s-a
c]s]torit cu Iuliana Iancu, o nepoat] a lui Avram Iancu, \i
'n acela\i an a fost hirotonisit (ordinat) ca preot 'n Vidra.
Au urmat durerile pierderilor 'n familie: a murit 'n 1912
primul b]iat, 'n 1914 al doilea fiu, iar 'n 1918 s-au sf`r\it 'n epidemia de grip]
so[ia lui \i fiica sa, r]m`n`nd cu un singur fiu detrei ani.
"nc] de timpuriu, Iosif Trifa a fost un publicist al credin[ei c]ut`nd trezirea
spiritual] \i 'ntoarcerea la Cuv`ntul Sfintelor Scripturi dinl]untrul Bisericii
Ortodoxe. "n 1922 Mitropolia Sibiului l-a numit redator al unei reviste noi, o
%foaie religioas]^ pentru popor, numit] %Lumina Satelor^. "n noaptea de Anul
Nou 1923, Iosif Trifa a avut o cercetare deosebit], o puternic] experien[]
sufleteasc], din care s-a n]scut mi\carea %Oastea Domnului^, mi\care care a
ajuns 'n c`[iva ani la peste 300.000, to[i credincio\i activi 'mpotriva p]catelor,
'njur]turilor şi alcoolismului (principalele lupte ale preotului Trifa).
Mi\carea a 'nt`mpinat 'ns] piedici mari chiar din partea celorlal[i preo[i \i
din partea Mitropoliei de Ardeal. Astfel, 'n 1935 Iosif Trifa a fost caterisit (i sa anulat calitatea \i func[ia de preot). Dar Iosif Trifa nu s-a oprit: a 'nceput 'n
1935 revista %Ostaşul Domnului^ la Bucureşti, \i %Isus Biruitorul^ p`n] 'n
1937, suspendate for[at; %Ecoul^ la F]g]ra\, oprit] din ordin de la Bucureşti;
apoi %Alarma^ (tot la F]g]raş), cu tiraj confiscat 'nainte de apari[ie. I s-a
confiscat tipografia \i a fost deposedat de toat] averea. "n urma unei opera[ii
de inim] (a opta) a murit la 12 februarie 1938 la Sibiu. Patru zile dup] deces,
la 'nmorm`ntare, culmea urii celor care-l du\m]neau, i s-a luat sutana de
preot de pe el, rupt] 'n buc][i de pe trupul lui din sicriu, condi[ie f]r] de care
n-ar fi fost 'nmorm`ntat. "n 1990, la 28 septembrie, sinodul patriarhal a decis
anularea caterisirii preotului Iosif Trifa.
Din multele scrieiri ale sale, toate av`nd un ton evanghelic foarte apropiat
de credin[a noastr] bazat] pe Sfintele Scripturi, amintim doar c`teva: Pe
urmele M`ntuitorului; Mai l`ng] Domnul meu; Sodoma \i Gomora; Tr]im
vremuri biblice; Corabia Iui Noe; C`nta[i Domnului; T`lcuirea Evangheliilor;
Sudalma; Ia-[i crucea ta; Biblia - Cartea vie[ii.
Printre colaboratorii s]i cei mai apropia[i au fost: Ioan Marini (stins 'n anul
1947) \i Traian Dorz (plecat dintre noi la 20 iunie 1989).

•La 27 ianuarie ora 10:30 am
sora Margareta Ghera a dat na\tere
unui b]iat c]ruia i-au pus numele
Vicentius Quintus Ghera. (6.6 lbs \i
20 inches). Ne bucur]m 'mpreun] cu
'ntreaga familie \i 'i felicit]m cu
c]ldur] pe p]rin[ii, Daniel \i
Margareta, pe bunica Viorica Ghera,
\i pe Daniel \i Octavius, fr][iorii celui
nou n]scut. Sl]vit s] fie Domnul!
•"n duminica trecut] am fost
vizita[i de fratele Ion
Damian,
p]stor
la
Lipova, Radna, Valea lui
Mihai, Petri\. So[ia, sora
Marinela este profesoar]
la Liceul Baptist din
Arad. De asemenea au
fost cu noi fr. Ghi[] \i s.
Mimi Dr]gan, cunoscu[i
fr][iet][ii noastre, iar
acum av`nd reziden[a
permanent] 'n America.
To[i ace\tia lucreaz] 'n
comunitatea de Arad \i sunt implica[i
'n misiunea de transmitere a
programelor religioase 24 de ore pe
zi prin postul de radio ALT-FM Arad,
fondat de fr. Dr]gan.
•Duminica trecut] a fost la
adunare prima oar] dup] ie\irea din
spital fratele Oli Costin \i a adus o
m]rturie despre lucrarea de har \i
vindecare pe care a f]cut-o Domnul
'n via[a lui. Slav] Domnului!
•Viorel \i Mariana T]\edan au
plecat pentru o vacan[] mai lung] 'n
Florida. Ne rug]m \i noi s] vin] mai
repede prim]vara!

C]ci mai mult
face o zi 'n cur[ile
Tale dec`t o mie
'n alt] parte; eu
vreau mai bine s] stau 'n pragul Casei
Dumnezeului meu, dec`t s] locuiesc 'n
corturile r]ut][ii! (Psalmul 84:10)

Programul de "nchin]ciune
C`ntare comun]
Rug]ciune de invocare
C`ntare comun]
Clipe de Rug]ciune: Dan Voica
C`ntare comun]
Cor: El e Rege \i Domn
Poezie: Estera Smahon
Cor : Eram jos 'n p]cat
Solo: Laura Brad
C`ntare comun]
Grup de Fete
Anun[uri / Colecta
- c`ntare comun]
Citirea Textului
Predic]
C`nt]rile comune sunt
conduse de fr. Dan Bulboaca
R]spunsul din s]pt]m`na trecut]:
• Cocost`rcul. Psalmul 104:17.
************
O 'ntrebare din Biblie:
• C`nd a str]nutat un mort de \apte
ori 'nainte ca s] deschid] ochii ?
Cine e jos, cu inima smerit],
E lini\tit, nu cade 'n ispit].
Cu pace de sus e binecuv'ntat,
E mul[umit cu ce Domnul i-a dat.
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