23 August 2015

Poporul a
crezut
„Poporul a crezut.
Astfel au aflat că Domnul
cercetase pe copiii lui
Israel, că le văzuse
suferința; și s-au plecat și
s-au aruncat cu fața la
pământ.“ (Exodul
4:31).
Moise și Aaron au
avut o sarcină grea
din partea Domnului,
a c e e a s ă c o nv i n g ă
poporul în legătură cu
ce avea Dumnezeu să
f a c ă î n m i j l o c u l l o r.
Primiseră autoritatea din
p a r t e a D o m nu l u i , ave a u
însărcinarea să spună în fața lui
faraon cuvintele pe care le auziseră din
gura lui Dumnezeu, dar mai trebuia un lucru, să vorbească poporului
Israel, să-i convingă de misiunea pe care o aveau. Și bătrânii poporului
este scris că au crezut, s-au convins și s-au închinat.
Semnificativ e faptul că primul lucru este că „au crezut“. Cu aceste
cuvinte începe șiragul minunilor grandiosului Exod. Ei au crezut, și
astfel s-a deschis poarta eliberării prin puterea lui Dumnezeu. Au
crezut, și au înțeles că după 430 de ani Dumnezeu Și-a cercetat din nou
poporul și i-a văzut suferința. Au crezut, și s-au aruncat cu fața la
pământ într-o închinare deplină înaintea lui Dumnezeupe care Îl
așteptau sub povara durerilor. Acest „au crezut“ este cheia care le-a
deschis viitorul.
Și azi, Dumnezeu așteaptă de la noi credință. Credința pornește
întregul angrenaj al harului. Ne deschide și nouă poarta minunilor.

Din călătoria și misiunea familiei
Vasile Tămășan:
Sus: Fratele Tămășan la
amvonul bisericii Oarța de
Sus, jud. Maramureș, cu
ocazia inaugirării casei de
rugăciune la 9 august
Jos: Alimente pentru
săraci.
În dreapta: imagini de la
întâlnirile de tineret și cu
copiii care au avut loc la
Medieș-Râturi, jud. Satul
Mare; la Oarța de Sus; și la
Băsești, jud. Maramureș. O
lucrare cu mult har.

Comunic]ri
Musafiri:
- Denisa Cota, nepoată a fratelui
Ioan și a sorei Rodica Ungureanu,
trecuți la Domnul, venită aici în vizită
în familia Bonca;
- Doina Pavel, din Houston, TX,
multă vreme în părtășia noastră până la
mutarea familiei în Houston; a venit
împreună cu s. Mariana Ionescu;
- Gigi și Rodica Lighezan, din
Phoenix, AZ, în vacanță și vizită la
rude. Ne-am bucurat să-i vedem din
nou, mai ales că ne-am rugat pentru
sănătatea sorei Rodica;
- Roxana Jobson, cu fiii Brendan și
Daniel, veniți din Londra la familia
Bilba. Sora Roxana este soră de corp
cu s. Augustina Bilba.
S-au întors din călătorii
Fratele Simion Burcu s-a întors din
Texas unde a vizitat familia fiicei.
Familia Vasile Tămășan s-a întors
din România, unde fratele Vasile a
predicat, sora Ani și fiicele Ruth și
Miriam au lucrat la taberele de copii.
Ne-au adus salutări de la biserica din
Oarța de Sus, păstorită de fr. Nelu Bel,
din Medieș-Râturi, păstorită de fr.
Petrică Balogh. În timpul șederii lor, a
fost și inaugurarea casei de rugăciune a
bisericii din Oarța de Sus.
Mulțumiri fratelui John Bărnuț,
pentru ajutorul dat și pentru
supravegherea instalării covorului din
sanctuarul bisericii.
Pentru o tabăra a Bisericii în 2016
A fost la început un gând, o idee,
apoi s-a transmis și altora, și a devenit
un vis, și apoi a devenit o întrebare,
dacă s-ar putea să fie un
proiect al nostru pentru
anul 2016? E vorba de
posibilitatea să avem în
anul viitor o tabără
undeva în Wisconsin,
Michigan, Colorado, de
câteva zile (tineri, copii,

adulți), într-un loc potrivit, frumos și
nu prea scump, care să aibă și
amenajări recreative, sportive în aer
liber, și o sală pentru studiu biblic și
închinăciune. După zilele de tabără
fiecare familie ar mai putea rămâne
într-un resort (dacă e în Colorado, la
munte) și să continue vacanța. Încă nu
știm locul, nu știm data, nu știm costul.
E doar o idee, un vis. Dar poate deveni
un proiect frumos și de folos, o
realitate binecuvântată. Vă îndemnăm
să luați legătura cu Sorin Cimpoeș și
Dan Bulboacă.
De la Severin Croitor, din Israel
În ultima scrisoare
primită de la fratele
Croitor (frate de corp
cu sora Hortensia
Mitrofan), misionar în
Israel (cu Operation
Mobilization) am aflat
că a fost bolnav în
ultimele luni și ne cere să ne rugăm
pentru sănătatea lui. De asemenea, ne
scrie în scrisoarea circulară:
„Vă mulțumesc pentru rugăciunile
înălțate la Domnul ca lucrarea
Evangheliei în Israel să dea rod bogat.
Vă mulțumesc și pentru suportul
financiar pe care l-ați trimis. El să vă
răsplătească abundent și să vă dea din
binecuvântările Lui sfinte… Rugați-vă
pentru poporul Israel să se întoarcă la
Dumnezeu cu credință și să primească
pe Domnul Isus ca adevăratul Mesia și
Mântuitor al lor. Rugați-vă ca să
cunosc și eu voia lui Dumnezeu în
legătură cu întoarcerea mea în Israel în
anul 2016…“
Ei vin la adunare cu riscul vieții
În fiecare dumnică creștinii din
Nigeria își riscă viața când merg la
biserică. Organizaţia creştină pentru
drepturile omului, Jubilee Campaign,
monitorizează atacurile temutei
grupări teroriste Boko Haram şi a
islamiştilor fulani, îndreptate împotriva
cetăţenilor nigerieni, în special
împotriva creştinilor.
Într-un raport recent al Comisiei

„Împărăția
cerurilor se
mai
aseamănă cu
un negustor care caută
mărgăritare frumoase!“
(Matei 13:45)

pentru Drepturile Omului din cadrul
ONU, se afirmă că aproximativ 42%
din atacurile care au avut loc în
Nigeria în anul 2014, au fost îndreptate
împotriva comunităţilor creştine. Iar
conform unor date din 2012, în
Nigeria au avut loc 60% din numărul
total al creștinilor asasinați în lume.
Iată un caz real care s-a întâmplat
nu de mult. Păstorul conducea serviciul
de Cina Domnului când s-au auzit
afară împușcături.
— Vreți să întrerupem serviciul și să
fugim? a întrebat păstorul.
După o tăcere grea, un tânăr din
adunare a răspuns:
— Ne-ai învățat că cel mai frumos
lucru este să murim pentru Hristos. Sar putea ca Cina Domnului din ziua de
azi să fie ultima noastră Cină. Haideți
să o celebrăm cum merită Domnul, și
apoi să murim...
S-a întâmplat atunci o minune.
Strigătele de afară și împușcăturile s-au
îndepărtat treptat, și toți au știut că
Dumnezeu le-a cruțat viața. Dar câte
alte biserici au fost distruse în duminica
aceea? Câți frați și surori de credință
au fost masacrați? Și oare câți din ei
vor mai fi în viață până duminica
viitoare?
Oare știm noi să prețuim libertatea
pe care ne-a dat-o Dumnezeu aici, ca
să iubim strângerea noastră împreună?

„Luați aminte, și veniți la Mine!
Ascultați, și sufletul vostru va trăi!“
(Isaia 55:3)

Programul de la serviciul
de seară
Cântări comune
Rugăciune de invocare
Cântare comună
Fanfara
Text: Romani 12
Quartet
Text: Matei 5:1-12, Fericirile
Cântare comună
Corul
Text: Psalmul 114
Corul
Anunțuri
Fanfara
Cântare comună
Text: Luca 16:19-31
Predică: Există iad?
Rugăciune de încheiere

„Cine are pe Fiul, are viața; cine nu are
pe Fiul nu are viața!“ (I Ioan 5:12)
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