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Ridica[i-v] ochii

%Ridica[i-v] ochii 'n sus, \i privi[i! Cine a f]cut aceste lucruri? Cine
a f]cut s] mearg] dup] num]r, 'n \ir, o\tirea lor? El le cheam] pe toate pe
nume; a\a de mare e puterea \i t]ria Lui, c] una nu lipse\te.” (Isaia 40:26).
Chemarea f]cut] de Domnul este s] ne ridic]m privirea, Nasah Ayin! —
spre ceruri, spre 'n]l[imi. Ne obi\nuim s] privim mereu 'n jos, s] nu mai
\tim altceva dec`t p]m`nt, atra\i numai de bulg]rii \i pietrele din drum. |i
Dumnezeu ne cheam] s] ne ridic]m ochii 'n sus la bolta cerului, la
frumuse[ea crea[iei, la gloria 'nscris] 'n \iragul necuprins al stelelor. De ce
s] ne ridic]m ochii 'n sus? Ca s] \tim c] El le-a f]cut pe toate, \i c] El este
Atotputernicul care ne p]streaz] 'n grija Sa.
Domnul Isus a avut aceea\i expresie dar cu alt] perspectiv], la Ioan
4:35, %Nu zice[i voi c] mai Sunt patru luni pân] la seceri\? Iat], Eu v]
spun: Ridica[i-v] ochii, \i privi[i holdele, care sunt albe acum, gata
pentru seceri\.^ A\a ne spune Domnul azi, %Ridica[i-v] ochii!^ De data
aceasta privi[i holdele care sunt gata pentru seceri\. Ve[i spune, %Dar mai
sunt patru luni p`n] la seceri\... Domnul spune, %Nu, holdele sunt coapte
deja...^ Acum e timpul s] lucr]m. Da, fiindc] El este Domnul nostru,
fiindc] ne cheam] la lucru, s] vestim Evanghelia, s] fim martori ai Lui!

|coala Duminical]
(pentru miercuri, 11 martie 2015)
Duhul Adev]rului
Text: Ioan 16:4b-15
Versetul de aur: Ioan 16:7

aceast] citire cu scopul de a motiva
'n r`ndul tinerilor de azi dragostea
de Cuv`ntul lui Dumnezeu.

Comunic]ri

Œ La 18 ianuarie, la Curtici a
avut loc un botez noutestamental cu

nou] tineri, eveniment la care a
participat primarul Nicolae Ani[ei al
Curticiului, \i la care au predicat
Cuv`ntul fra[ii Onisim Mladin \i
Emanuel {undrea. Evenimentul s-a
[inut la Casa de Cultur] a ora\ului.
Tot de la Curtici: Cu ocazia
%S]pt]m`nii Bibliei,^ 'ntre 1-8
februarie 2015, a avut loc la Curtici
un eveniment special \i unic, citirea
Bibliei 'n 'ntregime zilnic 'ntre 7
diminea[a \i 11 noaptea. Au fost
alese persoane care au citit
por[iunile din Biblie c`te 15 minute
fiecare, cu voce tare. La 'nceputul
citirii a luat parte \i primarul
ora\ului. Fratele Sorin Ignat,
p]storul bisericii, a organizat

Proiectul noii case de rug]ciune din Curtici

Œ Satu Mare este unul din
jude[ele din Rom`nia cu cea mai
slab] prezen[] evanghelic]. Din cei
aproape 350.000 locuitori din tot
jude[ul, doar 10.000 sunt declara[i
evanghelici, \i peste 150 de localit][i
nu au nici o biseric] evanghelic].
Astfel, fratele Ionic] Zaharie (care
ne-a vizitat anul trecut), directorul
organiza[iei Campus Crusade 'n
Rom`nia, a organizat la Satu Mare o
'nt`lnire cu 17 p]stori 'n vederea
'nceperii unui program de plantare
de noi biserici. Seminariile
preg]titoare vor 'ncepe 'n aprilie cu
50 de voluntari din zon].

Œ Duminica trecut] am fost
vizita[i de Ryan \i Andrea Colson,
misionari la Covasna \i 'mprejurimi
'n jude[. Ei ne-au adus ve\ti bune de
pe c`mpul de lucru \i dorin[a s] fie
ajuta[i 'n misiunea pe care o fac 'n
[ar]. De\i americani, so[ii Colson
vorbesc bine rom`ne\te \i, de\i 'n
prezent lucreaz] cu copiii din
bisericile din jurul localit][ii

Covasna, ei au 'n
plan s] 'nceap] 'n
urm]torii
ani
lucrarea printre
studen[ii
din
R o m ` n i a ,
g`ndindu-se mai
ales la localit][i
ca Sibiu \i Cluj.
Tinerii de la noi
s-au interesat de
posibilit][ile de
misiune 'n care s] foloseasc]
Covasna ca centru de activit][i
misionare pe timp scurt 'n
vacan[ele de var] \i iarn].

Ra[ele
Erau la [ar] 'n ograd],
Nu chiar departe de la strad],
Un c`rd de ra[e foarte grase,
|i foarte, foarte g]l]gioase.
S] zboare...? Vai, nici pomeneal]!
(N-ar fi f]cut a\a gre\eal]).
Aveau cote[, aveau m`ncare,
La ce nevoie s] mai zboare?
Se leg]nau ca la parad],
"ntreaga lume s] le vad].
Umblau mai toat] ziulica,
Tot c]ut`nd unde-i p]pica.
|i cam a\a mi-aduc aminte:
Mergea r][oiul 'nainte,
|i ra[ele veneau agale,
Aplaudate cu urale.
Cumva dac] vedeau spre sear]
Un stol de ra[e care zboar],
Le aruncau c`te-o privire
Cu nep]sare \i uimire.

Orchestra laud] pe Domnul

D]deau din aripi, umbl`nd roat],
C`nd 'ncepeau s] se mai bat],
Altfel, nici un folos din toate,
Dec`t s] dea v`rtos din coate.
... M]-ntreb, eu n-am ajuns ca ele?
Am aripi, dar ce fac cu ele?
Mai simt a Cerului chemare?
De ce nu m] 'nal[ spre Soare?
Nu cumva mi-a furat p]m`ntul
Chemarea dat] de Preasf`ntul?
|i inima de ce nu-mi c`nt]?
De ce la Domnul nu se-av`nt]?

S`mb]t] 28 februarie 2015 a fost
aleas] noua conducere a comunit][ii
Baptiste Timi\oara: Samuel Tu[ac,
pre\edinte; Florin Iosub, secretar; vicepre\edin[i: Ionel Tu[ac, Marius Birgean,
Marius Ianc; membri: Viorel {u[, Remus
Runcan, Liubomir Novacov, Ilie Bledea.
S] fie binecuv`ntarea Domnului peste
ace\tia \i peste bisericile din comunitatea
Timi\oara.

C] nu-s f]cut pentru gunoaie,
Pentru cote[e, mu\uroaie;
Ci pentru zbor la 'n]l[ime,
"n p]rt]\iile sublime...
Ridic]-m], O scump Isuse,
La sl]vile Tale nespuse;
Din lumea plin] de p]cate,
La har ceresc \i libertate! (vp)

C]ci voi turna ape
peste p]m`ntul
'nsetat \i r`uri pe
p]m`ntul uscat;
voi turna Duhul Meu peste s]m`n[a
ta, şi binecuvântarea Mea peste
odraslele tale... (Isaia 44:3)

Programul de sear]
Œ Surorile au avut o consf]tuire
duminica trecut], la care au luat
c`teva hot]r`ri frumoase:
- S] 'ncurajeze orele de p]rt]\ie \i
studiu care au loc odat] pe lun].
- S] organizeze grupe de vizitare
a bolnavilor.
- S] 'nceap] clase de buc]t]rie cu
tin er e le c ar e d o r e sc s ]- \i
'mbun]t][easc] talentul culinar.
- S] aibe grupe de rug]ciune care
s] se adune chiar duminicile 'nainte
de 'nceperea serviciilor divine.
- S] ajute la mesele de p]rt]\ie ale
tinerilor, ale fanfarei, \i chiar
miercuri seara 'nainte sau dup]
timpul de studiu biblic.
- S] dea un imbold de 'ncurajare
celor care nu pot veni la adunare,
prin carduri cu versete inspirative
din Biblie.
- S] mijloceasc] 'n rug]ciune
pentru 'ntoarcerea la Domnul a celor
din neamul nostru care sunt chema[i
la m`ntuire.

C`nt]ri Comune
Rug]ciune
Grup Instrumental
C`ntare Comun]
Poezie – Estera Bulboac]
Fanfara: Domnul Bate La U\a Ta
C`ntare Comun]
Duet – Jessica & Sorinel Cimpoe\
Grup Instrumental
C`ntare Comun]
Anun[uri \i Colecta - Fanfara
Citirea Textului \i Rug]ciune
Predic]
"ncheiere \i Benedic[ie
(C`nt]rile Comune - Andrew
Edy Negru)
%Tu faci s] [`\neasc] izvoarele
'n v]i, \i ele curg printre
mun[i!^ (Ps. 104:10)
Numai o inim] aprins] cu jar de sus
de la Domnul poate s] aprind] un
foc sf`nt \i 'n inimile altora. Numai
cine a gustat din apa vie[ii poate
alina setea celui setos dup] Adev]r.
Numai cine a trecut pe la Golgota \i
a primit harul iert]rii poate s]
spun] despre puterea m`ntuitoare
a s`ngelui Domnului Isus.
Numai dac] arzi puternic
De iubirea lui Hristos
"[i va fi cuv`ntul dulce,
|i 'nalt, \i luminos!
Doamne, aprinde 'n noi focul sf`nt
care arde 'n inima Ta, ca s] iubim \i
noi ca Tine, s] vorbim ca Tine, s]
tr]im ca Tine!

