22 Ianuarie 2017

La schimbul de gardă
„Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul, Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul,
Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului, Dumnezeului
tău, din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe
care ți le dau astăzi, ca să fii fericit…” (Deutronom 10:12-13).
Vineri 20 ianuarie 2017 noul președinte al Americii a depus jurământul
inaugurând noua administrație care va conduce destinele acesti țări în următorii
patru ani. De la ziua votului din 8 noiembrie anul trecut, ne-am dat seama cât
de divizat este poporul american, câtă ură se ridică în cei care au pierdut
alegerile, câte comploturi se pregătesc. Iar Constituția Statelor Unite,
documentul cel mai important al țării, începe cu cuvintele, „We the people…”
Noi poporul! Țara e în pericol, fiindcă prăbușirea se întâmplă ușor, dar ridicarea
e mult mai grea. Și de câțiva ani caracterul moral al țării a mers în prăbușire.
De aceea, avem datoria să ne rugăm pentru noul președinte, ca întâi de toate
să caute voia lui Dumnezeu mai mult decât părerile oamenilor, cuvântul lui
Dumnezeu mai mult decât ce spun ziarele, să caute o relație personală cu
Dumnezeu mai mult decât câștigarea unui scrutin de opinie, a fi smerit mai mult
decât a fi aplaudat, a sta în rugăciune înaintea lui Dumnezeu mai mult decât a
căuta lucrurile corect-politice, să fie un om de pace.
Cândva împăratul Nebucadnețar și-a venit în minte ca să știe că el era
împărat doar pentru o vreme, că dincolo de el, mai presus de tronul lui, era
Dumnezeu. Iar mai târziu împăratul Dariu al Persiei a vorbit înțelept despre
Domnul: „El este Dumnezeul cel viu și El dăinuiește veșnic. Împărăția Lui nu se
va nimici niciodată, și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit”.
Să ne rugăm ca mărturia noului președinte să fie bună și sinceră pentru
Numele Domnului, să umble în lumina adevărului și pentru binele poporului.

Am fost vizitați de fratele Alexei
Pascari, din Minnesota, de la biserica
baptistă de limba rusă din
Minneapolis. Fr. Pascari
provine din Cernăuți, și
vorbește românește.
Având un transport de
marfă la Chicago, s-a
oprit să ne vadă. Sperăm
că va mai face opriri pe la noi.
De asemenea, ne-am bucurat să-l
vedem pe fratele Otniel Ciurdar, care
ne-a adus salutări de la
biserica păstorită de
frații Florin Vancea și
Ghe. Dancea. La fel, nea salutat din partea
familiei Petru Lazăr.
vvvvv
Vineri, 13 ianuarie a.c. a trecut la
Domnul în vârstă de 90 de ani fratele
Leric Ioan cunosc
frățietății din România
în mod special pentru
slujirea ca păstor al
bisericii din Tulca, Bihor
între anii 1956-1958.
Perioada aceea a fost cea
mai înfloritoare și de creștere numerică
a bisericii din Tulca.
În 2014, când am ajuns cu fanfara
în turneu pe la București, fratele Leric
m-a întâmpinat în curtea
bisericii
Golgota și ne-am îmbrățișat aducândune aminte de vremuri îndepărtate, când
fiind la Arad, ne vedeam în fiecare
săptămână, și apoi în anii de la
seminar. Atunci, în 2014 la întâlnirea
din București, fratele Leric mi-a dat
două fotografii din vremea păstoririi

sale la Tulca (una cu corul bisericii și
alta cu candidații la un botez din 1958,
pentru care a fost arestat și condamnat
de autoritățile comuniste). Pe atunci
biserica din Tulca era printre cele mai
mari din România.
vvvvv
S-au întors din concedii și călătorii:
- familia Andrei Smahon;
- George și Laura Ardelean;
- sora Maricica Vinersan din
România, de unde ne-a adus salutări
de la fratele Cornel Boingeanu,
păstorul bisericii Sf. Treime.
vvvvv
În duminica trecută prietenul
Mihai B a venit la adunare cu mama
sa, sosită din România.
vvvvv
La Mulți Ani, fratelui Pavel Negrei!
De asemenea, lui Clement Popovici și
Sorin Cimpoeș, le dorim zile de naștere
sărbătorite cu bucurie și La Mulți Ani!.
vvvvv
Sora Anastasia Stan a fost internată
lunea trecută la „Saints Mary and
Elizabeth Medical Center” (Division și
Western Avenue). Să ne rugăm pentru
sora Stan.
vvvvv
Printre ultimele acte politice ale
administrației Obama a fost și rezoluția
ONU nr.2334, la a cărei vot delegatul
american s-a abținut, deși a lucrat la
întocmirea ei. Punctul cel mai
revoltător este faptul că declară
prezența evreiască în Iudeea, Samaria,
și Muntele Templului ca fiind ilegală, și
condamnă activitatea de colonizare
israeliană în teritoriile mărginașe. S-a
produs astfel o trambulină pentru
crearea unui stat palestinian pe
teritoriul Israelului. Să ne rugăm
pentru pacea Ierusalimului.

„Dar eu mă încred în Tine, Doamne
și zic: Tu ești Dumnezeul meu!
Soarta mea este în mâna
Ta!” (Psalmul 31:14-15.
Conducerea Societății Surorilor
invită toate surorile sâmbăta
viitoare, 28 ianuarie, la o masă de
părtășie în casa sorei Tina Popovici,
cu un timp de rugăciune la început
de an, încredințând lucrarea bisericii
în mâinile Domnului în anul în care
am intrat. De asemenea va fi un
Sus: copiii la patinaj lunea trecută.
Jos: din duminica trecută,
împodobind serviciul divin cu
cântări de har.

studiu biblic și discuții la niște teme
importante. Adresa este: 1816 E.
Apache Lane, Mt. Prospect.

Concurs pentru copiii de la Școala
Duminicală. În prima duminică din
luna Martie, anunțăm un concurs de
memorizat în limba română a câtorva
texte biblice: Psalmul 23, Matei 5:1-12,
Romani 12:1-8. Cei care vor participa
la concurs vor spune textele în adunare
și vor primi premii.

„De aceea,
frați sﬁnți,
care aveți
parte de
chemarea cerească, ațintițivă privirile la Apostolul și
Marele Preot al mărturisirii
noastre, adică ISUS!”
(Evrei 3:1)

Viața de familie
Așa cum Iordanul are o climă caldă,
plăcută, așa trebuie să fie atmosfera în familiile
de credincioși. Se spune că pe valea
Iordanului ninge cam odată în douăzeci de
ani. Căutați ca și în căminul vostru să fie o
atmosferă caldă și cât mai plăcută. Se știe că
eschimoșii își fac casa în sloi de gheață unde
totdeauna este rece. Dar pentru noi atmosfera
rece nu e bună nici la propriu și nici la figurat.
Căutați ca în căminul vostru să se simtă
totdeauna atmosfera caldă a dragostei, a
crdincioșiei, păcii și a prezenței lui Dumnezeu.
În tinerețe am vizitat împreună cu soția
mea o biserică de pe valea Ampoiului în
comuna Presaca. La amiază mai mulți frați
ne-au poftit la masă, eu și cu soția ne-am dus
la fratele pe care îl știam mai sărac și pe care
mulți îl ocoleau, mai ales cei de la oraș.
Mâncarea nu a fost cine știe ce, dar dragostea
și bucuria cu care ne-a primit nu o voi uita
niciodată. Știu că nici scaune pe ce să stăm nu
aveau, am stat pe niște buturugi, însă căldura
dragostei lor a compensat totul. Erau și ei de
curând căsătoriți, și s-au simțit foarte onorați
de prezența noastră.
Atunci ne-am dat și mai bine seama cât de
mult prețuiește atmosfera caldă în care ești
primit. Cântarea 152 spune: „Ușa și ferestrele
deschide-le, Las’ să intre soarele!” Când Soarele
Isus Hristos pătrunde din plin în căminul
nostru atmosfera din casă va fi atât de
atrăgătoare că și îngerii din ceruri dacă ar veni
la noi s-ar simți bine! (Ioan Ordeanu, sr)

La ceremonia jurământului
noilor conducători americani
Donald Trump și Mike Pence,
au participat cinci pastori
baptiști: David Jeremiah (Shadow
Mountain Community Church,
El Cajon, CA.; Robert Jeffress
(First Baptist Church, Dallas,
TX), care a și predicat la
serviciul de închinăciune
dinainte de jurământ; Ronnie
Floyd (Cross Church, Arkansas);
Jack Graham, (Prestonwood
Baptist Church, Plano, TX); și
Ramiro Pena, (Christ the King
Baptist Church, Waco, TX);
evanghelistul Franklin Graham a
rostit una din rugăciunile de
încheiere a ceremoniei.
La programul de seară
Rugăciune de Învocare
Cântare Comună
Cor
Poezie – Luminița Răscol
Solo – Ruth Tămășan
Poezie Mia Costin
Duet, Andy & Mea Ordeanu
Text – Esteruța Smahon
Cor
Anunțuri și Colecta
Cântare Comună:
Predică
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