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„Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate
era înarmată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpeteniile
erau înapoia întregei case a lui Iuda. Ceice zideau zidul, și cei ce
duceau sau încărcau poverile, cu o mînă lucrau, iar cu alta țineau
arma. Fiecare din ei, când lucra, își avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce
suna din trâmbiță stătea lîngă mine.”
(Neemia 4:16-18)

Salutăm astăzi la Casa Domnului pe
toți cei care ați venit la un popas al
dragostei și bunătății lui Dumnezeu.
Odată, la marginea cetății Betel,
Iacov s-a trezit din somnul revelației
divine, și a strigat cuprins de o teamă
sfântă: „Cât de înfricoșat este locul
acesta! Aici este casa lui Dumnezeu,
aici este Poarta Cerurilor!” Cu
adevărat, locul în care este Dumnezeu
în mijlocul celor răscumpărați ai Săi,
este Casa Lui, și Betel înseamnă Casa
Lui Dumnezeu. Ne rugăm cu stăruință
ca Bunul Tată ceresc să ne păstreze în
harul și dragostea Lui ca să simțim în
locul acesta apropierea de Tronul
Îndurărilor Sale.
Fiți cu toții bine veniți la casa
Domnului!
vvvvv
Bolnavii noștri:
Am primit vestea că Dorel Capotă
este bolnav în România. Dorel Capotă,
care ne-a vizitat în vara trecută, este
frate de corp cu Viorica Mureșan, Nuți
Brad, Gheorghe și Crigore Capotă, de
la noi. Astfel vestea ne-a întristat pe toți
și îndemnăm biserica să fie în
rugăciune pentru Dorel, ca să fie atins
de mâinile vindecătoare ale Domnului
Isus și harul mântuitor să-i dea credință
pentru mântuire.
Să avem în rugăciune pentru
vindecare și întărire pe fratele Aron
Duca. Să nu uităm de ceilalți frați și
surori care sunt în suferință: Dorin
Mitrofan, Gili și Nuți Gașpar, Dan și
Viorica Mitroi, Ioan Arcan, Mariana
Ilisie, Liliana Corsiuk, Eugen Bujdei.
Sora Maria Brânceanu a fost
„Mai demult mă rugam ca Dumnezeu să-mi
dea ajutor. Mai târziu m-am rugat să mă
lase să-L ajut eu pe Dumnezeu. Dar la urmă
m-am rugat și am cerut să lucreze El prin
mine așa cum știe și vrea El.”
(misionarul Hudson Taylor)

„A fost o zi în viața mea, când am murit; am
murit față de mândria mea, față de
ambițiile și preferințele, față de dorințele și
planurile mele; am murit față de lume, față
de aplauzele și criticile ei, am murit și față
de părerile prietenilor și fraților mei; și de
atunci tot ce-am căutat a fost să mă arăt
destoinic și primit înaintea lui Dumnezeu.”
(George Mueller)

programată pentru operație pe data de
21 martie. Până atunci urmează
tratamentul pregătitor operației, iar
după operație din nou chemoterapia.
Sora Hortenzia Mitrofan a fost la
adunare în duminica trecută, prima
oară după ce a suferit o fractură gravă,
și deși încă nu e deplin vindecată,
totuși a hotărât să vină la închinăciune.
La fel și sora Letiția Țârlea, n-a mai
vrut să stea acasă și cu toate durerile, a
venit la adunare.
vvvvv
Ne bucurăm de cei care s-au întors
acasă din concedii: familiile Pamfil și
Ileana Răduț, Liviu și Lili Ilciuc, Sorin
și Fidelia Cimpoeș.
Sora Estera Smahon a plecat
miercuri, 8 februarie, în România
întrucât fiica dânsei, Maria, a născut, și
s. Estera va sta câteva luni acolo
pentru a da o mână de ajutor.
La Mulți Ani sorei Grija Ioana,
sărbătorita noastră în duminica
trecută. Iar azi, dorim Mulți Ani cu
binecuvântări cerești lui Laurian și
Mihaela Popovici.
vvvvv
Miercuri am avut ca oaspete la
amvonul bisericii pe fratele Remus
Oanță, păstor în Satu Mare și în

comuna Odorheu (biserică proaspăt
înființată prin lucrarea fratelui Oanță).
Fratele Oanță, înrudit cu familia Vasile
și Ani Tămășan, a salutat biserica
noastră fiind în drum spre Kansas City,
Missouri, la Seminarul Midwestern
unde urmează să participe la câteva
cursuri necesare pentru licența de
doctorat. Fratele Oanță va mai fi cu noi
la sfârșitul lunii februarie.
vvvvv
Fr. Vasile Corsiuk ne-a adus salutări
de la familia Ștefan și Fibia Sârb, din
Atlanta.

Program la serviciul de seara:
Cântări comune
Rugăciune
Cântare Comună
Fanfara
Psalm: Estera Smahon
Solo trompetă: Ioni Dinu
Poezie: Mia Costin
Solo: Edy Negru
Cântare Comună
Fanfara
Anunțuri
Colecta / Cântare Comună
Predica
Cântări comune, Samy Negru
Școala Duminicală miercurea
viitoare:
Libertatea în Hristos
Galateni 5:1-17
Versetul de aur: Galateni 5:13
ddVinerea trecută seara surorile au pregătit
o masă pentru cei de la ora tineretului, și în
timpul mesei tinerii au vizionat predica ținută
în seara aceea de Tony Evans la Moody
Founder’s Week. Mulțumim surorilor
Magdalena Capotă, Rodica Podar și Emilia
Pop.

File de istorie

Începuturi în vremuri de prigoană

La 1 septembrie 1921 au început la Buteni, județul Arad, primele cursuri
ale Seminarului Baptist organizat de Uniunea Baptistă din România. Deci anul
acesta se împlinesc 96 de ani de la acele începuturi seminariale de pregătire a
predicatorilor baptiști din România. La început, cursurile au avut nouă tineri
seminariști și trei profesori, Ioan Socaciu, director, iar
Vasile Berbecar, secretar. Lecţiile erau predate în casa de
rugăciune, iar seminariştii găzduiau pe la fraţi, dar luau
masa împreună într-un fel de cantină. Dintre studenții de
atunci, mai cunoscuți sunt Dumitru Baban, Ilie Mârza,
Loghin Motrescu. După o lună și jumătate, jandarmii au
izgonit școala biblică din Buteni, care s-a mutat la Arad,
fiind găzduită de biserica din Pârneava. Începuse din nou
prigoana. La Arad n-au stat mult, fiindcă după două
săptămâni jandarmii au interzis școala. Atunci Constantin
Adorian, președintele Uniunii, a mutat școala biblică la
București, fiind găzduită de biserica germană. (În imagine,
casa de rugăciune azi a bisericii baptiste din Buteni).

Aveți nevoie de
răbdare
„Căci aveți nevoie de răbdare, ca, după ce ați împlinit
voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost
făgăduit.” (Evrei 10:36).
Multe au trecut peste fiii lui Dumnezeu cărora li
se adresează apostolul. După pocăința lor a venit
un timp greu al suferințelor și în acestea ei s-au
dovedit a fi bravi creștini. Au fost defăimați și
batjocoriți pentru credința lor, însă ei le-au suferit
toate pentru Domnul. Și au suferit chiar cu bucurie,
pierzând totul, avutul, binele, corpul și viața, știind
că vor dobândi o avere mult mai mare în Cer. Cum
însă timpul încercării credinței lor dura mult, o
descurajare își făcu loc în inima lor. Atunci le-a
strigat apostolul: „Nu vă lepădați credința voastr!”
Iar mai departe le-a dat îmbărbătarea spunându-le
lucrul de care aveau nevoie, răbdarea. „Aveți nevoie
de răbdare.”
Greutățile noastre nu sunt atât de mari, față de
cele din zilele de demult, și totuși suntem câteodată
nerăbdători. Eu cred că fii lui Dumnezeu de acum
simt în orice împrejurări ale vieții că au nevoie de
răbdare Calvin scria odinioară: „În mijlocul multor
frământări pe care le înfrunt, nu am atâta luptă cât
am cu nerăbdarea. Am ajuns asupra multor lucruri
biruitor, dar nu am învins încă lipsa mea de
răbdare”. Noi toți pățim la fel. Dacă apostolul scrie,
„Aveți nevoie de răbdare,” cu singuranță că ne scrie
și nouă.
Avem nevoie de răbdare în lupta împotriva
păcatului. Dușmanul sufletului nostru ne face de
multe ori nerăbdători prin ispitele necontenite.
Apostolul scrie: „Nu v-ați împotrivit încă până la
sânge contra păcatului.” Noi stăm încă în față cu
dușmanul și trebuie să alergăm prin răbdare în
lupta care ne este rânduită. Dacă nu vrem să ne
scadă energia, atunci avem trebuință de mai multă
răbdare în această crâncenă luptă.
Avem nevoie de răbdare fiind sub călăuzirea
minunată a lui Dumnezeu. Iosif a fost rău tratat de
frații săi, vândut, calomniat și întemnițat.
Treisprezece ani a fost în școala strâmtorărilor. Dar
Dumnezeu l-a condus spre scopul unde trebuia să
ajungă. Și nouă dacă ne merge rău, să știm că
suntem conduși minunat de Domnul, și în suferințe
avem nevoie de răbdare. Ele sunt țarina în care
crește răbdarea. (Vasile Berbecar, 1875-1931)

„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)

La Cruce
Golgota, altar de lacrimi,
Geamăt lung înfiorat,
De iubire sfâșiată,
De adânc nemăsurat…
Cine-ar îndrăzni vreodată
Să pătrundă-n nepătruns:
În durerea de pe cruce
A Hristosului străpuns?
Din cuptorul suferinței,
Ca-n suspinul unui veac,
Domnul strigă, „O, Părinte,
Iartă-i, căci nu știu ce fac”.
Cine poate să-nțeleagă
Rănile Celui strivit, —
Dumnezeu făcut țărână,
Domnul slavei - răstignit?
El, Hristosul, Unsul, Mielul,
Cel nevinovat și sfânt,
E scuipat, străpuns în cuie,
Huiduit și sângerând?
Unde-aș mai găsi vreodată
Într-un colț din univers,
Loc mai sfânt unde păcatul
Pentru veci să-mi fie șters?
Oare, cum să prind în palme,
În căuș neisprăvit,
Tot oceanul de iubire,
Fără margini…, infinit? (vp)
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