28 August 2016

În Mâinile Apărătoare ale lui Dumnezeu
„Sfinte Tată, păzește în Numele Tău pe aceia pe cari Mi i-ai dat, pentru ca ei
să fie una, cum suntem și noi.” - Ioan 17:11
În rugăciunea aceasta Fiul se roagă Tatălui. E emoționant să citim
rugăciunea aceasta, ca și cum am asculta ceva din intimitatea care este în
Sfânta Treime, cu duioșia dragostei care se simte în fiecare cuvânt. Și mai
ales că Fiul Se roagă, dar nu pentru El, ci pentru noi. El cere Tatălui să
fim păziți de Tatăl nostru ceresc. Mântuitorul ne-a încredințat în mâna
Tatălui, și știe că suntem în siguranță, că nimic nu ne va smulge din
mâna Lui puternică. Și totuși mai imploră: „Sfinte Tată, păzește în Numele
Tău pe aceia pe cari Mi i-ai dat!”
Suntem călători spre Țara de sus, și aici suntem doar în drum spre
destinație. Avem un pașaport special, sub protecția lui Dumnezeu. Dar
teritoriul pe unde mergem este foarte periculos. Satana își îndreaptă
săgețile împotriva noastră și are o mae putere. Profetul Daniel spunea că
un arhanghel al lui Dumnezeu a fost întârziat dintr-o misiune timp de
douăzeci și una de zile fiindcă un sol al Satanei i s-a pus împotrivă. Dacă
acești îngeri demonici au o putere atât de mare, atunci cine suntem noi să
rezistăm atacurilor din partea lor?
Iată de ce se ruga Domnul Isus, „Sfinte Tată, păzește în Numele Tău pe
aceia pe cari Mi i-ai dat!” Sub apărarea Mâinilor lui Dumnezeu suntem în
suguranță. Slăvit să fie Numele Lui.

m Astăzi, la serviciul divin de după
amiază va fi cu noi fratele Cornel
Prejban, păstorul Bisericii Baptiste din
Krems, Austria. Fanfara noastră a
vizitat biserica din Krems în luna iunie
și ne-am bucurat să vedem harul lui
Dumnezeu în biserica de acolo.
m Miercurea viitoare, cu ajutorul
Domnului, va fi cu noi fratele Daniel
Mariș, păstorul bisericii Golgota, din
București, și rectorul Institutului
Teologic Baptist din București. Cu
bucurie și mulțumire Domnului,
salutăm oaspeții care ne vizitează și le
dorim har din plin în vizita lor în
America.
m Miercuri a sosit
la Chicago sora Felicia
Sala, din Arad (biserica
Speranța), în gazdă aici
la familia Aurel și Ica
Burcă. Îi spunem Bun
Venit cu drag iarăși la
noi.
Shower de nuntă:
În sâmbăta de 10 septembrie, la ora
6:30 vom avea în sala de părtășie a
bisericii o serbare de cadouri pentru
viitorii mire și mireasă, Ty Stutsman și
Jacqueline Duca. Suntem invitați cu
toții la această seară de bucurie a

familiei Felicia și Aron Duca, și suntem
rugați să ne înregistrăm în caietul de la
intrare în holul bisericii. Ceremonia
religioasă a nunții va avea loc la 1
octombrie, la Cityview Community
Church, 343 South York Road, în
Elmhurst.

Grupul coral „Deo Gloria” din Oradea va
fi la noi în duminica de 11 septembrie
dimineața, și în noaptea de dinainte vor fi
găzduiți de noi. Cei care doresc să
primească musafiri pentru o noapte, să se
înscrie la fratele Filip Smahon.
m În duminica trecută am avut ca
oaspeți în adunare pe fratele Vasile și
sora Zima Hrișka, din Philadelphia,
Pennsylvania, părinții fratelui Vasili
Hrișka și unchi și mătușă ai sorei
Aleona Smahon. Împreună cu oaspeții
noștri a venit la adunare și sora Estera
Tămaș.
m Vom avea un picnic de Ziua
Muncii, luni, 5 septembrie. Dar
pregătirile au început încă de pe acum,
și societatea surorilor are mititei de
vânzare. Banii adunați vor fi folosiți în
vederea amenajării unui spațiu de
parcare în spatele bisericii pentru
câteva mașini ale persoanelor mai în
vârstă sau cu handicap. Adresați-vă
sorei Magdalena Capotă.
m
Fratele Marinică și sora
Cornelia Dumitrașcu, s-au mutat în
Ohio, în orașul Youngstown, și
duminica trecută au fost ulima oară cu
noi. Deși simțim o durere adâncă la
despărțire, le dorim binecuvântarea lui
Dumnezeu în hotărârea pe care au
luat-o.
m
Fratele Freddy și s. Florica
Hegyeș au plecat în România pentru
trei săptămâni într-o călătorie la rude și
prieteni în Banat și în Maramureș.
m Familia Viorel și Nuți Truța s-au
întors din concediul avut în Virginia,

Ascultați programul la radio al
bisericii Betel, AM-1430, duminica
dimineața de la 8:30-9:00.
unde l-au vizitat pe fiul lor Tiberiu.
m Fratele Traian și sora Ileana
Popa s-au întors din călătoria făcută în
România, și ne bucurăm de salutările
pe care ni le-au adus.
m Ken Krup a ținut un curs
intensiv de AWANA pentru cei care
doresc să lucreze cu copiii începând
din luna septembrie.
m Ne-am bucurat
mult miercurea trecută
să fim împreună cu
fratele Belciu Busuioc,
care a predicat
Cuvântul Domnului din textul de la
Luca 14:1-24.
m Maegen Flonta, nepoata fratelui
Aurel Flonta (trecut la Domnul), fiica
lui Cristi Flonta, s-a căsătorit la 14
august în California cu Daniel Jebelan.

incestul, schimbarea artificială a sexului, etc,
sunt păcate și ofense împotriva lui Dumnezeu”.
Tot presa liberală de stânga a căutat și
alte puncte de atac, și a găsit că
păstorul bisericii, Tony Perkins, ar fi
spus despre uraganul „Joaquin” care a
devastat o parte din insulele Bahamas
în toamna trecută, că a fost un mesaj de
judecată din partea lui Dumnezeu
împotriva avorturilor și a familiilor unisex (deci, o altă declarație de incitare la
ură…) Citind aceste știri, ne întrebăm
dacă nu cumva ne putem aștepta ca în
curând Biblia întreagă să fie interzisă în
America (Doamne, ai milă!), fiindcă de
fapt Biblia se pronunță împotriva
păcatelor sexuale legiferate astăzi în
societate?

La începutul școlii
Săptămâna trecută școlarii și-au luat
ghiozdanele și au pornit din nou la
școală. Parcă prea devreme… Succes la
școală! Succes la învățătură!
Apostolul Pavel scria corintenilor:
„Toți aleargă dar numai unul capătă
premiul” Parcă ar vorbi de jocurile
olimpice, sau de maratonul care are loc
astăzi în Chicago (la care și unii de la
noi aleargă!). Apoi apostolul Pavel
conntinuă: „Alergați dar în așa fel ca să
căpătați premiul!”
Să ne rugăm pentru elevii, școlarii,
Le dorim o căsnicie binecuvântată și studenții noștri, să învețe bine, să fie
ne rugăm pentru fericirea lor, mai ales premianți, să capete înțelepciune, și să
pentru stima pe care am purtat-o iubească pe Domnul Isus!
bunicului miresei.
Ghicitoare biblică
Pe marginea știrilor:
Candidatul la președinția Statelor
„Dă-mi te rog puțină apă
Unite, Donald Trump, a vizitat la 19
Ca să beau din vadra ta...”
august zona avariată de inundațiile din
Ea și-a aplecat căldarea,
statul Louisiana, și printre altele a
Și i-a dat atunci să bea.
făgăduit o donație de $100.000 bisericii
Și-a mai zis, „Am să scot apă
baptiste Greenwell Springs Baptist
Chiar acum pentru cămile,
Church. Imediat presa liberală a numit
Că se vede că-s setoase
biserica aceea (care are și un „Centru
După drum de-atâtea zile.”
al Familiei”) ca fiind un „hate group”,
Cine-i fata cea cu dor,
un grup care incită la ură. Motivul? În
Din cetatea lui Nahor?
constituția bisericii există un paragraf
în care este scris că „orice formă de
imoralitate sexuală, cum ar fi adulterul,
(săptămâna trecută: Matei 7:6)
preacurvia, homosexualitatea, pornografia,

Să avem în rugăciune programul
AWANA, care va începe la noi în
biserică.
În duminica de 4 septembrie, va fi
pre-înregistrarea. Se vor distribui
materialele de învățătură, cărțile și
vestele de uniformă.
În prima miercuri după Labor Day,
începem în sala de părtășie a bisericii
programul AWANA începând de la
orele 6:00 la 8:00.
Pentru cei care doresc să ia masa la
adunare, se va servi mâncare caldă între
5:00 și 6:00 pm. Prețul, $2.00
m Întrucât orchestra a avut o
vacanță mai lungă, anunțăm că își va
începe repetițiile sâmbătă 10 septembrie
de la 4:30 la 6:00 pm.
m În aceeași sâmbătă va fi de la
6:30, showerul de cadouri pentru
Jacqueline Duca.
m Și tot atunci va fi repartizarea în
familii a musafirilor de la Oradea, care
vor cânta la noi în ziua următoare.
În zona centrală a Italiei unde a fost
cutremurul de gradul 6,3 de marți
noaptea (23
august), și
mai ales în
regiunea
orașului
Amatrice,
locuiesc
circa 8.000
de români,
ieșiți din România pentru lucru, bărbații
la munci agricole, femeile la îngrijire de
bătrâni. Numărul românilor care și-au
pierdut viața în cutremurul acesta este
de opt, și 19 dispăruți. Cifrele
Ministerului de Externe de la București,
estimează numărul românilor din Italia
la 1,3 milioane.

„Întărește-te
și
îmbărbăteazăte. Nu te
înspăimânta și
nu te îngrozi, căci Domnul,
Dumnezeul tău este cu tine în tot
ce vei face.” (Iosua 1:9)

Fii credincios cu-adevărat !
Mijesc lumini în depărtare,
Un orizont îmbujorat;
Curând, în slavă și splendoare,
Întregul cer va fi scăldat.
Mai stai cu ochii țintă, frate,
Spre Răsăritul așteptat.
Vor trece veghile de noapte;
Nu te lăsa descurajat.
Te smulge din dezamăgire
Când ești scuipat și defăimat,
Tu ai o sfântă moștenire:
La Tronul slavei ești chemat.
Așteapă zorii dimineții
Cu zel mai viu și mai curat;
Căci vine Domnul, Domnul vieții:
Păstrează dar ce ți s-a dat!
Nu te-nfrica de vijelie,
De Babilonul îngâmfat.
Tu ai o altă-mpărăție,
Alte nădejdi, alt Împărat.
E-aproape ziua răsplătirii,
Când vei vedea ce minunat,
Chiar Dumnezeu, Stăpânul firii,
Te va primii sus la Palat.
Mijesc în depărtare zorii,
Dar lupta nu s-a terminat,
Și-n Cer ajung biruitorii:
Fii credincios cu-adevărat! (vp)
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