17 Iulie 2016

Casa de rugăciune din Krems, Austria

Binecuvântarea Domnului
„Binecuvântarea Domnului îmbogățește, și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz”
(Proverbe 10:22).
Îngăduiți un strop de amintire din Austria. Acolo, în Austria, în orașul Krems există o
comunitate românească frumoasă, bine închegată și legată strâns de biserica baptistă
păstorită de fratele Cornel Prejban. Prin mila Domnului biserica are un locaș de închinăciune
nou, despre care am aflat că a fost clădit prin jertfa fraților din Austria, America și România.
Casa de rugăciune are o linie modernă și foarte germană, dar adunarea are căldura
românească veche și farmecul bucuriei care caracterizează întâlnirile noastre de închinăciune
Domnului. În duminica de 3 iulie la adunarea de dimineață am luat Cina Domnului
împreună cu frații din Krems într-o atmosferă de piozitate și reverență, iar agapa care a urmat
ne-a dat încredințarea că într-adevăr e plăcut și dulce să fie frații împreună. Ne-am desprins
cu greu de cei din Krems, și desigur amintirea adunării de acolo va rămâne mereu în mintea
noastră. Cu gândul la fratele Prejban, nu uităm experiențele de adevărate minuni pe care lea trăit în zidirea casei Domnului și în zidirea bisericii vii, și ni se umple inima de mulțumire
lui Dumnezeu pentru un slujitor destoinic, cald și devotat lucrării sfinte. Astfel, ne rugăm
pentru binecuvântarea Domnului în toate bisericile pe care le-am vizitat!

s-au întors din concediu, și au adus cu
ei și nepoții din Texas, David și Alexia,
în vacanță la Chicago.
- Fratele și sora Nichita, din
În săptămâna trecută am fost vizitați
Greenfield, Massachussetts, părinții
de doi predicatori din România:
- Fratele Teodor Ioan Colda, păstor sorei Tatiana Calestrov, sunt astăzi cu
la biserica Golgota din București, noi, și îi salutăm cu bucurie în Numele
Domnului.
Astăzi familia Vasile Tămășan a
plecat în România pentru trei
săptămâni de misiune în zona Satul
Mare, în biserici, tabere de copii și
studii biblice cu tinerii. Ne rugăm ca
Dumnezeu să le dea succes în
propovăduirea Cuvântului sfânt.
Oastea noastră crește: Dăm slavă
Domnului pentru al doilea băiețel
născut în familia Andy și Andrea Tișler

alături de frații Daniel Mariș și
Trandafir Popovici. Fratele Corda a
predicat duminica trecută la serviciul
de dimineață.
- Fratele Constantin Moisa,
evanghelist, scriitor și editor
evanghelic din București, a predicat
Cuvântul Domnului la serviciul de
miercuri seara.
Ne-am bucurat de binecuvântarea
pe care Domnul a dat-o peste biserică
prin mesajele aduse de predicatorii
oaspeți.
Ne-am bucurat să salutăm în
mijlocul nostru:
- sora Adriana Pietreanu, plecată
dintre noi acum zece ani, revenită prin
mila Domnului din nou pe pământul
american. Ce surpriză frumoasă să ne
vedem iarăși!
- familia John și Stela Cotârlă, din
Detroit, împreună cu fiul, dr. Michael
și soția Gloria.
- Emily Sporea, din Kentucky.
- Fratele și sora Aurel și Ica Burcă

în seara de 9 iulie la 7:30 pm. (8.5 lbs).
Numele copilașului este Theodore
Emmett Tișler. Ne unim bucuria
noastră cu a părinților și a bunicilor
(Nicu și Viorica Mureșan, și Doina
Tișler).
Fratele Dan Mitroi a fost mutat de
la spital St. Mary, la care fusese
internat la un altul, „Post Acute
Medical Specialty Hospital of
Millwaukee” la adresa 5017 S. 110th
Street, Greenfield, Wisconsin. Să ne
rugăm pentru întărirea lui, pentru sora
Viorica Mitroi, a cărei sănătate este și
ea șubredă, pentru fiica Magda, care se
îngrijește zilnic de tatăl ei, și pentru
personalul medical prin care lucrează

Dumnezeu la vindecarea fratelui
Mitroi.
Miercuri, 13 iulie, Josh Popovici s-a
întors din România. După turneul cu
fanfara, Josh s-a dus în țară ca să
lucreze la Călărași cu grupul din
misiunea „Outstretched hands for
Romania." Acolo a stat nouă zile și a

ajutat copiii din comunitate și pe cei
dintre rommi din satele învecinate, iar
la câteva servicii de închinăciune din
duminica trecută a cântat cu trompeta.
O experiență de neuitat!
Elija și James
au venit acasă.
După cum
s-a anunțat
duminica
trecută, s.
Chistine Bujdei
a născut la 15
iunie doi
gemeni, Elija
Andrew și
James George.
Lunea trecută
mama și copiii au venit acasă, și vă
prezentăm fotografia lor ca o minune a
lui Dumnezeu, și binecuvântare de
lumină din partea Domnului.
Roade multe și bogate,
Toate binecuvântate
Pentru suflet adunate,
Să-ți arate viața plină
De-a Cuvântului lumină !

Sora Laura Brad a imprimat un
CD cu cântări frumoase interpretate
cu multă măiestrie. Deși familia Brad
s-a mutat în Texas, rămânem legați
unii de alții în dragostea și harul
Domnului Isus. Printre cântările
înregistrate sunt și câteva de trio
(Melania Popovici, Mea Ordeanu,
Laura Brad) și altele cvartet (Angela
Brad, Laura Brad, Andrew Tișler, Ovi
Tișler). Cântările din acest CD vor
înviora pe cei ce le ascultă și sunt o
bună ocazie pentru misiune. Prețul
este de numai $10 dolari, la masa de
literatură în holul bisericii.
Din programul de după masă
Cântări comune
Rugăcuine de Invocare
Cântare comună
Solo vioară, Ben Popovici
Cor
Poezie, Lili Ilciuc
Duet, Mea și Andy Ordeanu
Cor
Poezie Silviu Moșman
Cor
Anunțuri
Colecta
Predică
Cântările comune conduse de fr.
Sami Negru

„Întărește-te
VBS 2016
și
Repetăm anunțul și
apelul pentru Școala
îmbărbăteazăBiblică de Vacanță de
te. Nu te
anul acesta, la care
înspăimânta și
avem
câteva
nu te îngrozi, căci Domnul,
sublinieri:
Dumnezeul tău este cu tine în tot
ce vei face.” (Iosua 1:9)
t Se va ține între
25-29 iulie. —25 iulie
Mersul lumii
este lunea viitoare.
t Se va ține, nu dimineața așa În călătoria vieții, mersul lumii l-am văzut:
cum eram obișnuiți, ci după amiază, Pretutindeni monumente cu eroi de ne-ntrecut.
de la 4:30 până la 8:30.
Însă Omul e măsura măreției peste tot;
t Tema de anul acesta este mai Nimeni nu mai pomenește de Iehova Savaot.
grea: Îl urmăm pe Domnul Isus prin

Sus în vârful piramidei, așezat ca un trofeu,
Omul e de-acum stăpânul, mândru, falnic semizeu.
Sus pe capitel monarhic, e statuia de cleștar,
Ca demult în valea Dura, câte-un Nebucadnețar.
Sus în vârf la catedrale, sus în vârf la parlament,
Omul e slăvit cu fală, Dumnezeu este absent.
Ori e chipul maicii poate, ori un general înfipt,
Peste tot viței de aur, idoli aduși din Egipt.

peșterile întunecoase.
t Donația sugerată pentru fiecare
copil (elev) este de numai $25.00 !
(de parcă n-am trăi aici unde toate se
scumpesc).
t Duminica viitoare, după
serviciul de închinăciune de dupăamiază, toți cei care doresc să ia
parte ca voluntari în programul de
instruire al copiilor și în celellalte
activități de organizare, sunt rugați să
stea la o scurtă ședință de o oră.
Se caută „voluntari” care să
poarte în rugăciune activitatea
copiilor din biserica Betel.

Undeva în întuneric într-un dans aprins pe jar,
Râd cohortele de demoni cu satana în tartar:
După secoli și milenii, oamenii n-au învățat,
Că mândria e otrava blestematului păcat.
… Bine, deci stăpân e omul, ține toate-n mâna sa,
Liber să-și ridice pumnii pân' la stele dacă vrea…
Dar ce se întâmplă-n lume, și-mprejur oare ce văd?
Haos, crime, bălți de sânge, vaiet, ură și prăpăd…
Sau sunt zilele din urmă, cum s-a zis de-atâtea ori,
Că vor fi mereu războaie, și hristoși înșelători:
Iată Babilonul mare, turnurile lui cum cad,
Noua Eră antihristă, e Pământ sau este Iad?
Dar va fi o rămășiță, din cei slabi și risipiți,
Cei batjocoriți de lume, dar de Dumnezeu iubiți,
Un popor care rămâne lângă Mielul Junghiat,
Și nu vrea decât pe Isus, Domn și Mare Împărat.
Nu te teme, turmă mică, viermele lui Israel!
Iată, Domnul Se întoarce, vine, vine Sfântul Miel!
Înălțați-I al Său Nume, și strigați în apogeu:
Nimeni nu e sfânt ca Domnul, El e singur Dumnezeu! (vp)
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