Ruinele sinagogii din Capernaum

25 Septembrie 2016

Când triste gânduri mă-mpresoară, și valurile mă lovesc,
Când am ajuns în râsul lumii, și toate-n jur se prăbușesc,
Atunci alerg la Tine, Doamne, și cad la pieptul Tău slăvit…
Aștept Cuvântul Tău de pace, că sunt ales, că sunt iubit.
Sublim, pășești în haine albe, încins cu brâul din Ufaz,
Și stingi în mine tot necazul și lacrima de pe obraz.
În jurul Tău se-adună Cerul, coboară îngerii zâmbind,
Și pe cărare lângă mine, aud arhanghelii pășind.
Ce untdelemn ai prins în palme, să-l torni pe mine mângăios?
Și ce cununi mi-așezi pe frunte, când nu-s decât un zdrențăros?
Isuse, câtă bucurie și farmec ai în graiu-Ți sfânt,
Că schimbi în straie de lumină, cenușa tristului veșmânt?
Nu merit, Doamne, strălucirea pe care-n Cer mi-ai pregătit,
Din pietrele pe care alții cu-atâta ură m-au lovit…
Mai dă-mi răbdare și credință, dă-mi gândul Tău cel înțelept,
Să nu mă îndepart de Tine, să stau smerit, și să aștept. (vp)

Vineri, 16 septembrie dimineața
la orele 10:18, sora Aleona
Smahon a dat naștere unei fetițe,
cu numele:

SARAH ESTERA SMAHON
(10 lbs-7 oz (4.73 kg); 21.5 in.)
Slăvit să fie Domnul!
„Dumnezeul cel veșnic este un
loc de adăpost, și sub brațele Lui
este un loc de scăpare!” (Deutr.
33:27)
Joi, 22 septembrie la orele 1:05
după amiază, sora Estera
Bulboacă a dat naștere unei fetițe
cu numele:

ANNE LOUISE BULBOACĂ.
(6 lbs-6 oz; 19 in.)
Slăvit să fie Domnul!
„Păzește-mă ca lumina ochiului,
ocrotește-mă la umbra aripilor
Tale!” (Ps. 17:8)

Fratele Pavel și sora Marinela
Negrei sunt în concediu în prima
parte în Austria și apoi în România.
Amintim din nou că AWANA
este miercuri de la 6:30 iar
adunarea bisericii de la 7:00. Ne
bucurăm că AWANA este un mare
succes, și felicităm pe toți tinerii
care își dau interesul să învețe
copiii Calea Vieții.
Ieri, 24 septembrie, a avut loc la
Houston căsătoria sorei Dora
Rebeca Pop cu David Bolin, la First
Baptist Church of Houston. (Dora
Pop este sora mai mică a s. Mea
Ordeanu).
Sâmbăta viitoare, 1 octombrie,
va avea loc cununia religioasă a
sorei Duca Jacqueline cu Ty

Jordan Stutsman la orele 10:00
dimineața, la Cityview Community
Church, 343 South York Road, în
Elmhurst.
Sora Marioara Tămășan este
astăzi ultima duminică împreună cu
noi înainte de înapoierea în țară.
Fratele Nelu
Zaharia, păstorul
bisericii din Arad
Grădiște (frate de
corp cu s.
Marioara
Tămășan, și
unchiul fratelui
Vasile Tămășan)
va fi cu noi

miercurea viitoare și va vesti
Evanghelia cu ajutorul Domnului.
Duminica trecută ne-am
bucurat să vedem
puterea de
vindecare a
Domnului Isus,
astfel sora Pușa
Buhai și sora Maria
Pavel, după stările
de boală prin care
au trecut, au
salutat biserica și
au adus o bună
mărturie pentru
harul pe care
Dumnezeu îl
revarsă și prin
stările de boală.
Să ne rugăm
pentru bolnavii din poporul
Domnului din biserica Betel, și din
alte părți.
Clasa de catecheză va avea
loc duminică dimineața de la orele
9:00, cu oră înainte de începerea
serviciului divin. Clasa va fi
condusă de fratele Vasile
Tămășan.
În următoarele sâmbete,
fanfara se va pregăti intens pentru
Festivalul care va avea loc la noi
în 9 oct. Repetițiile acestea se țin
de la 10 dimineața până la 4:00
după masa. Surorile vor da masă
în ziua Festivalului, și dăm slavă
Domnului pentru organizarea
frumoasă făcută de sora Capotă în
toate privințele. De asemenea,
suntem bucuroși că ziarul
românesc „Romanian Tribune” a
rezervat câteva pagini prin care
face cunoscut evenimentul tuturor
românilor din zonă.
Sora Rodica și fr. Mihai Babii

Spicuiri din scrierile lui Dietrich
Bonhoeffer.
aHarul ieftin este harul
convenabil care place firii
pământești. Harul ieftin este
predicarea iertării de păcate fără
cerința pocăinței; botezul fără
disciplina bisericească;
comuniunea sfinților fără
mărturisirea păcatelor… Harul
ieftin este să vrei mila lui
Dumnezeu dar să refuzi a fi ucenic
al Domnului Isus; har fără cruce,
fără Isus Hristos cel întrupat și viu!
aTrebuie să învățăm să-i
privim pe oameni mai puțin în
lumina lucrurilor pe care le-au
făcut sau, și mai mult în lumina
suferințelor pe care le-au îndurat.
aCând Hristos cheamă pe
cineva la El, îl cheamă să vină și
să-L urmeze…, și să moară!
aTestul cel mai mare al unei
societăți morale este ce fel de lume
lasă copiilor după ea.
aDupă ce am spus tot și le-am
făcut pe toate, viața de credință nu
înseamnă nimic dacă nu e o luptă
continuă împotriva pornirilor firii.
aTrebuie să-L lăsăm pe
Dumnezeu să ne întrerupă când
vrea.
s-au întors din călătoria mai lungă
pe care au avut-o în România în
vara aceasta. Slavă Domnului că sau întors cu bine și ne-au adus
vești bune de la bisericile din Iași și
de la Liceul Richard Wurmbrand din
Iași.
Sora Caty Rădulescu s-a
înapoiat la West Palm Beach,
Florida, după o ședere de câteva
săptămâni la noi.

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

Înainte de războaiele crâncene
care s-au dezlănțuit în Irak și Siria,
acolo existau sate și comunități de
creștini care trăiau în pace cu
vecinii lor. În locul acelor sate sunt
astăzi gropi comune pline cu
cadavrele celor uciși de ura
răscolită împotriva creștinilor,
milioane de morți, orașe întregi în
ruină, ciumă, oameni fără țară. Iar
presa tace la realitatea masacrelor
anticreștine. Ascultăm discursurile

politicienilor care își propagă
minciunile și își laudă programele
de hoție și camuflaj anticristic.
Vremuri nebune!
Să ne rugăm pentru o
intervenție directă a lui Dumnezeu
în apărarea fraților noștri de
credință.
Să ne rugăm pentru pace pe
pământ, și pacea Ierusalimlui.
Să ne rugăm pentru cei ce
suferă pentru credință.

Surorile din grupul de rugăciune și studiu biblic
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