4 Septembrie 2016

Secerișul a trecut
„Secerișul a trecut, vara s'a isprăvit, și noi tot nu suntem mîntuiți!”
(Ieremia 8:20).
Secerișul are o vreme a lui, există săptămâni fixate pentru seceriș,
și cei de la țară cunosc bine lucrul acesta. Unul din lucrurile care erau o
dovadă în Israel pentru bunătatea lui Dumnezeu era și faptul că El dă
ploaie la vreme și păstrează „săptămânile pentru seceriș” (Ieremia 5:24),
săptămânile cu o climă potrivită, uscată, fără ploaie, ca holdele să fie
strânse. Oameni nu pot controla clima, dar Dumnezeu poate și El a
hotărât și vremea secerișului.
Proorocul Ieremia vorbea despre seceriș, ca astfel oamenii să știe că
există o vreme pentru mântuire, o vreme când Dumnezeu ne dă condiții
prielnice, potrivite, favorabile, pentru a ne apropia de El ca să căpătăm
de la El mântuirea. Trecuse deja un an de când Nebucadnețar asedia
Ierusalimul, și Ieremia a chemat poporul la pocăință, la o întoarcere la
Dumnezeu, dar vai! predica lui n-a avut nici un efect. O, Doamne, adu
Tu poporul la pocăință, căci vremea secerișului trece repede.

În duminica de 7 august un grup de frați și surori au înconjurat cu dragoste pe
sora Ana Jurchela, la o masă de bucurie, la restaurantul Maggiano din Old
Orchard, celebrând și evenimentul primirii cetățeniei americane de sora Ana.
Felicitări și binecuvânatrea Tatălui ceresc peste toți cei dragi ai familiei.

Astăzi fiind în preziua Sărbătorii
Muncii, care este tradițional una din
zielele de călătorie și vacanță în
America, mulți sunt plecați dintre noi.
Alții sunt plecați la
convenția
Asociației, care are loc la Detroit, iar
alții poate sunt la Convenția Asociației
Penticotale, care se ține aici în
Chicago. Dar ne bucurăm și de cei
care au venit din călătorii, sau sunt aici
la adunare. Dumnezeu să ne dea
b o g ă ț i a h a r u l u i S ă u c e re s c l a
închinăciunea din ziua de astăzi.
„ Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați
cu cântări în curțile Lui!”
În duminica trecută ne-am bucurat
de cei care s-au întors acasă, sau ne-au
vizitat:
- Ne-am bucurat să vedem în
mijlocul nostru pe sora Caty
Rădulescu, venită din West Palm
Beach, Florida;
- fratele Adrian Siciu s-a întors din
călătoria pe care a făcut-o în vara
aceasta în România;
- familia Toda Dacian și Luminița sau întors din țară;
- am salutat între noi familia Niculae

și Geta Docea;
- familia Zaica Gheorghe și Viorica
s-au întors acasă după vacanța avută;
- fratele Petre Doboș din Houston
ne-a vizitat și a adus un cuvânt de salut
duminica trecută seara;
- fratele Cornel Prejban, păstor la
Krems, Austria, a predicat Cuvântul
Evangheliei la serviciu de seară în
duminica trecută.
Oastea noastră crește!………………
În data de 23
august s-a născut în
familia Chris și
Natalie Constantin,
un băiat, căruia
părinții i-au dat
numele NoahGabriel Constantin
(9.6 lbs, și 23 inch).
Felicităm părinții, și
pe fericita bunică, sora noastră
Constantin Mariana.
La 29 august fratele și sora Dan și
Viorica Mitroi au devenit pentru a
doua oară străbunici, s-a născut al
doilea strănepot al lor, Ștefan Daniel
Tase (8.8 lbs, 20.5 inch). Părinții sunt
Cristian și Kelly Tase, iar Cristian este
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fiul sorei Magda, fiica fratelui și sorei
Mitroi. Felicitări și slăvit să fie Domnul!
La Mulți Ani cu Domnul, pe drumul
credinței! În duminica trecută sora
Constantina Prunaru a împlinit vârsta
frumoasă și rotundă de 70 de ani. Iar
fratele și sora Vasile și Ani Tămășan au
împlinit 20 de ani de la data căsătoriei
lor. Carmen Popovici a a dus miercuri
bomboane la ziua ei de naștere

La 13 octombrie
Voica Dani,
Clement Popovici
și Sylvan Popovici
vor merge într-o
misiune în Peru. Scopul lor este să
lucreze la misiunea Segadores
(Secerătorii, unde deja sunt Marcus
și Adina Dumitru, familia de români
din jungla peruviană. Scopul
călătoriei e multiplu: să ajute familia
Dumitru, să ajute pe localnici, să
pregătească o lucrare în viitor prin
care tineri de la noi să aibe un câmp
de misiune în Peru împreună cu
credincioșii de acolo. Cei trei își vor
acoperi cheltuielile personal fiecare,
dar pentru suportul misiunii, dacă
dorește cineva să dea o mână de
ajutor, darul e mult apreciat.

„Feed My Starving Children”, o misiune
de ajutor petru copiii săraci, a
organizat împachetarea alimentelor
la data de 26 august, și au fost și
câțiva tineri de la noi. Următoarea
dată de muncă voluntară va fi la 4
noiembrie. Cei care doresc să ajute,
să se adreseze la Allen și Delia
Ordeanu.
Dragii noștri,
Din Moscova am călătorit la
Chișinău unde am avut serbarea de
graduare laa Institutul Precept
Eurasia. Cu această ocazie a avut loc
și graduarea studenților de la Școala
Internațională de Misiune Precept
Ministries Eurasia. Anul acesta au fost
59 de studenți din 17 țări. A fost o
bucurie să vedem entuziasmul și
bucuria studenților în mărturii în care
și-au exprimat mulțumirea și felul în
care Dumnezeu a lucrat în viața lor.
Încurajarea noastră este că fiecare din
ei, s-a întors în țările de unde au venit
ca să slujească și să aplice tot ce au
învățat, în slujirea Domnului nostru.
Rugați-vă pentru continuarea acestei
lucrări. Cu dragoste, Mia și Costel
(imaginea de mai jos: de la
graduarea din Chișinău)

Pietrele de pe cărare
Pietrele de pe cărare
Au sclipiri nemuritoare!
Chiar atunci când ne-au rănit,
Dumnezeu le-a potrivit
Să ne dea un dor mărit
Pentru marea Sărbătoare.
Pietrele de pe cărare
Nu sunt pietre oarecare,
Ci sunt pietre de rubin
Din Cuvântul cristalin;
Căci noi cu Isus pășim
Pe făgăduinți de soare.
Pietrele de pe cărare
Nu sunt puse la-ntâmplare,
Dumnezeu le-a așezat,
Ca să știm că ni s-a dat,
Un traseu planificat: —
Calea vieții jertfitoare.

„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)

Începând de joia viitoare până luni (12
septembrie), tinerii din grupul coral
„Deo Gloria” din Oradea vor fi la
Chicago, și duminica viitoare vor cânta
la noi în serviciile de închinăciune.
Pentru găzduirea și cazarea la noi, este
responsabil fratele Filip Smahon.
Mulțumim celor care s-au arătat gata
să-și deschidă casele pentru tinerii
aceștia care au venit ca mesageri ai
harului lui Dumnezeu în America!

Pietrele de pe cărare
Ne dau tonul la cântare;
Căci durerile de-acum
Nu dușmanii ni le pun,
Rănile pe drumul bun,
Sunt o binecuvântare.

Miercuri, 7 septembrie:
5:30 pm, masa la biserică pentru cei
care doresc înainte de AWANA.
6:00 pm — Începe AWANA

Pietrele de pe cărare
Ascuțite, tăietoare,
Ne păzesc pe drumul drept
Ne dau gândul înțelept
Și ne țin nădejdea-n piept: —
Pietrele sunt felinare.

Sâmbătă, 10 septembrie
10:00 Repetiție de fanfară
4:30 pm Repetiție de orchestră
6:00 pm Shower de cadouri pentru
nunta lui Ty Stutsman și Jacqueline
Duca

Pietrele de pe cărare
Sunt doar lecții de răbdare,
Căci ne trec prin suferinți,
Dar ne-aduc făgăduinți,
Mari și sfinte biruinți; —
Pietrele-s mărgăritare (vp)

Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât o
mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau în
pragul Casei Dumnezeului meu, decât să
locuiesc în corturile răutății! (Psalmul 84:10)
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