Marea Galileii

2 Octombrie 2016

Parcă simt pe roua ierbii, pașii Domnului foșnind,
Și în mine ca fantasme mii de doruri se aprind.
Lângă malul Galileii, ca demult, răpit de vis,
Îl aud parcă aievea, într-un zvon de Paradis.
Mlădios ca o cântare, ca o doină din Carpați,
Ne vorbește-așa de dulce despre dragostea de frați;
Cum Împărăția slavei nu-i acolo, nu-i aici,
Ci în noi în fiecare, în cei mari și în cei mici.
Lângă malul Galileii, în miresme de trifoi,
În dumbrava bucuriei, parcă-i Domnul lângă noi.
Și-ntr-o sfântă adiere, Duhul slavei, Duhul blând,
Ne învață rugăciunea, „Vino, Doamne, mai curând!” (vp)

Salutăm astăzi în adunarea
noastră pe tinerii care au
ajuns deja în Chicago pentru
a participa la
Festivalul
Fanfarelor din duminica
viitoare. Astfel, salutăm pe
frații dirijori: Puiu Munteanu,
din Șiria, județul Arad, și
Rafa Olariu, de la Biserica Fratele Marinică și sora Cornelia Dumitrașcu
P e n t i c o s t a l ă E l i m d i n ne-au făcut o surpriză frumoasă să ne
viziteze în săptămâna trecută. Fratele ne-a
Timișoara.
adus salutări de la biserica din Akron și a
Ieri a avut loc cununia cântat o cântare.
religioasă a sorei Jacqueline
Duca și Ty Stutsman. Îi felicităm și tânărul David Bolin.
le dorim harul bogat al păcii și
Joi dimineața fratele Mircea
binecuvântările Domnului Isus.
Răduț a fost supus unei operații
Miercuri am avut în mijlocul mari la inimă. Cu o zi înainte i s-a
nostru pe fratele Nelu Zaharia, descoperit că are două artere
păstor la Biserica „Betel” din Arad. blocate și doctorii au hotărât că e
Fratele Zaharia și sora Marioara bine să fie operat la inimă. În
Tămășan s-au înapoiat joi în țară.
timpul operației care a durat de la
Familia Andy și Mea Ordeanu s- 7:00 dimineața până la prânz, s-au
au întors din Houston, Texas, unde descoperit alte două artere parțial
au participat la cununia sorei Dora înfundate, și astfel operația a
Pop (sora de corp a sorei Mea) cu înlocuit patru artere la inimă. Cu
În duminica
trecută familia
Andy și Andrea
Tișler au venit la
binecuvântarea
celui de-al doilea
copilaș al lor,
Thoeodre Emmett
Tișler. Cu ocazia
aceasta au venit
mulți din rudele și
prietenii familiilor
Mureșan și Tișler:
bunica Doina
Tișler, familiile
Petrache și Felicia
Ciucă, Ovi și Estera Tișler, Alex și Angie Mureșan, Timotei și Ica Tablă, Coca
și Emilia Voiculescu. Iar după serviciul de închinăciune s-a servit o masă de
dragoste în sala de părtășie a bisericii.

ajutorul Domnului operația a reușit
și fratele Mircea se află în bună și
rapidă convalescență. Slăvit să fie
Domnul!
Să ne rugăm pentru starea
sănătății fratelui Iacob (Puiu)
Sezonov, întrucât în săptămâna
trecută a fost internat cu complicații
la plămâni și inimă.
Fratele Olimpiu și sora Mia
Costin s-au întors din Lafayette,
Louisiana, unde au participat la 17
sept. la nunta tinerilor David Torge
și Victoria Vidrine. Dumnezeu a
lucrat în harul Lui la inima lui David
în timpul cât a stat la familia Costin,
și între ei s-a creat o legătură
frumoasă ca în familie. Ne-au adus
salutări și de la First Baptist Church
din Lafayette și de la păstorul
bisericii, Steve Horn.
Joi, 22 septembrie a.c. a trecut la
Domnul sora Nica Elvira mama
soacră a fratelui Buni Cocaru, o
femeie credinciasă si iubitoare de
Dumnezeu. În ultimii ani a trăit la
azilul de bătrâni și se bucura mult
când tinerii noștri o vizitau, mai ales
la Crăciun. Avea 87 de ani.
În duminica de 28 august a trecut
la Domnul sora Elena Hobafcovici
în vârstă de 89 de ani, soția fratelui
Vichentie, și mama a patru copii,
Pușa Ilie, Maria Dancea, Chivuța
Matei și Mark Hobafcovici. A fost o
femeie liniștită, credincioasă
Domnului Isus. În România familia
Hobafcovici a trăit la Bozovici, iar în
America, din 1988, au locuit la
Chicago, Phoenix (Arizona) și în
Waukegan, Illinois.
Fratele Severin Croitor așteaptă
viza de intrare în Israel. Să-l avem în
rugăciune, ca Domnul să-i deschidă
calea.

Luna octombrie este în calendarul
evreiesc încărcată cu sărbători
speciale, și fiindcă toate au referințe
la Sfânta Scriptură, le amintim:
1. Luni, 3 oct., Roș Hașanah
Anul Nou evreiesc. Numele biblic
este Yom Teruah (ziua sunetului de
trâmbiță) Levitic 23:23-32
2. Miercuri, 5 oct. Țom Gedaliah
Postul lui Ghedalia. Amintește
asasinarea lui Ghedalia, guvernatorul
Iudeii, încheind autonomia iudaică
după distrugerea templului de către
Nebucadnețar. 2 Împ. 25:25-26 și
Ieremia cap. 41.
3. Miercuri, 12 oct. Yom Kippur
„Ziua Ispășirii”, cea mai sacră zi
din calendarul evreiesc, cu accent pe
pocăință și ispășirea păcatelor. Lev.
16:2925; 23:27, în a 7-ea zi a lunii
Tișri, socotită ca „sabatul sabatelor”.
4. Luni, 17 oct. Sukkot
Sărbătoarea Corturilor, una din
cele trei Festivaluri de Pelerinaj în
care iudeii au primit porunca să se
adune la Templu. Lev. 23:42-43.
Sărbătoarea ținea șapte zile plus încă
una.
5. Dum., 23 oct. Hoșana Rabba
Ziua a șaptea din Sukkot, „Marea
Hoșana” (rugăciune de implorare), în
care se citește toată cartea Psalmilor.
6. Luni 24 oct. Șemini Ațeret
„A opta zi” de Sukkot, în care se
încheie sărbătoarea corturilor printro adunare de celebrare specială. Lev.
23:36.
7. Marți, 25 oct. Simkhat Torah
„Bucuria Torei”, bucuria la
primirea cărții Legii. E singura dată
când sulul legii e scos din chivot și
citit seara. Încheie ciclul de citire a
Torei, și e începutul unui nou ciclu.

„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)

Să ne rugăm pentru
activitățile AWANA de
miercuri seara cu copiii.
Instructorii au nevoie de
putere de sus ca să-și
împlinească slujba
Să ne rugăm pentru
tinerii care se ocupă cu
predarea lecțiilor.
Să ne rugăm pentru
familiile care aduc copiii
la adunare, și au dorința
ca în familiile lor copiii
să crească în frica și
temerea de Domnul, și
să ajungă să-L cunoască
pe Domnul Isus ca
Mântuitor al lor.

Duminica viitoare, 9 octombrie: Festivalul Soli Deo Gloria
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