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(plaiuri bucovinene)

Ce credeți voi
despre Hristos?
Matei 22:42

De mai bine de douăzeci de veacuri întrebarea aceasta frământă mintea
oamenilor. De fapt, Însuși Mântuitorul a pus întrebarea aceasta fariseilor. Dacă
aș întreba, Ce credeți voi despre regina Angliei? sau, despre președintele
Americii? sau, despre președintele României? — răspunsul ar veni imediat, după
cum avem fiecare o părere. Dar întrebarea când e pusă despre Domnul Isus, e
diferită. Fiindcă mărturia Tatălui despre Domnul Isus e clară: „Acesta este Fiul
Meu preaiubit; de El să ascultați!” Și atunci răspunsul nostru nu poate fi altul,
decât cel pe care ni-l dă Însuși Dumnezeu. Și mai mult, dacă părerea noastră
despre un președinte sau rege nu afectează prea mult viața noastră, adevărul
despre Cine este Domnul Isus Hristos, trebuie să ne pună în poziția de a ne
închina înaintea Lui, de a-L iubi și de a-L sluji numai pe El, mărturisind ca
apostolul Toma, „Domnul meu și Dumnezeul meu!” Poți spune și tu la fel?

Astăzi salutăm în mijlocul nostru pe
fratele păstor Iulian Costea împreună
cu fanfara (dirijată de fr. Remus
Moroșan) a Bisericii Penticostale
„Golgotha” din Oak Lawn (S.
Chicago), care vor fi cu noi la serviciul
de închinăciune de după amiază.
Întreg programul este oferit musafirilor,
iar după adunare fanfara și musafirii
veniți la noi, împreună cu cei din
fanfara noastră, vor avea o masă
comună în sala de părtășie a bisericii.
vvvvv
Printre cei care ne-au vizitat în
duminica trecută a fost și fratele
Georgel Jivan, păstorul bisericii
baptiste din Darova, județul Timiș.
Fratele Jivan este cumnat cu fr. Pavel
Negrei, și amândoi sunt dăruiți de
Dumnezeu cu voci frumoase, astfel că
au înălțat Numele Domnului printr-o
cântare.
vvvvv
Sora Lidia Nițu ne anunță cu mare
durere în suflet că la 24 ianuarie anul
acesta în România a încetat din viață la
vârsta de 66 de ani cuscra ei, Flora
Pătrașcu, mama fratelui Pătrașcu.
vvvvv
Narcis Gheorghița din România
mulțumește bisericii Betel pentru
ajutorul trimis familiei care a ajuns
într-un mare necaz, prin trecerea în
veșnicie a soției Voichița (în vârstă de
44 de ani) chiar în prima zi din anul
acesta, și în urma căreia au rămas cinci
Întocmai cum procedăm cu copiii noștri,
lucrul cel mai important în umblarea cu
Dumnezeu este să fim cu El, adică să avem
un timp petrecut împreună cu El, ca să-I
auzim glasul citind Biblia și să vorbim cu El,
rugându-ne. Oricât de ocupați am fi în
treburile vieții, trebuie să ne facem timp să
ne păstrăm sufletele legate de Dumnezeu.
(Billy Graham)

copii orfani de mamă.
vvvvv
Bolnavii noștri:
Ne-am bucurat că fratele Aron
Duca a primit din partea Domnului
putere după boala prin care a trecut, și
a fost împreună cu noi la adunare,
mulțumind Domnului pentru ajutorul
dat, și lăudând Numele Lui printr-o
cântare.
Fratele Dan Mitroi a comunicat
bisericii că la ultmul consult medical,
doctorii i-au dat un diagnostic foarte
bun, astfel că și vederea se reface
treptat, lucru la care nici medicii nu sau așteptat.
Să ne rugăm pentru sora Tatiana
Dulceanu, din Atlanta, care a reîneput
tratamentul împotriva bolii de cancer.
Să nu uităm de Dorin Mitrofan,
care suferă de hemoragie renală după
câțiva ani de la transplant.
O veste din Texas ne-a produs
întristare. Copilul Eden, al lui Valy
Podea, a avut o leziune la picior, și
doctorii au dat diagnosticul de cancer.
vvvvv
La Mulți Ani! La lista celor cu zile de
naștere în luna ianuarie, adăugăm pe:
- Pavel Nicolae, a împlinit vârsta de
91 de ani în vinerea de 10 februarie.
- Letiția Țârlea
- Laurian și Mihaela Popovici.
- Mariana Clonda,
- Mariana Taședan
- Vasile Tămășan
- Ionel Străin
- Rodica Strizu
- Luci Moșman
- Ioana Grija
- Dumitru Buhai
Și dacă am trecut cu vederea pe
cineva, lucrul acesta a fost din greșeală,
dar le dorim tuturora un călduros și
din inimă, La Mulți Ani! cu sănătate,
har și belșug de binecuvântări cerești.
vvvvv
O știre alarmantă: Fars News Agency a
anunțat că Iranul are deja în arsenal
rachete care pot bombarda orașul Tel
Aviv în 7 minute.

- Fratele Georgel Jivan
salută biserica înainte ca să
cânte un duet împreună cu
fr. Pavel Negrei;
- Aron Duca aduce un
cuvânt de întărire bisericii în
bucuria că este din nou în
casa Domnului;
-Premianții de la
concursul AWANA, în fața
biseicii recitând versete din
Sfânta Scriptură;
- emoții și zîmbete la
concursului biblic AWANA;
- Iosif Răscol recită un
Psalm.

Urgent
„Ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la
această strângere de ajutoare pentru sfinți” (II Cor. 8:4).
Odată, sfântul apostol Pavel a intervenit pe
lângă corinteni printr-o epistolă a sa, și le-a arătat
activitatea și bunul mers al bisericilor din
Macedonia, cum marea lor strâmtorare a produs o
mare bucurie și adânca lor sărăcie a prisosit spre
avuția dărniciei lor. Le mărturisea cum, după
putere și chiar peste putere, au cotribuit bucuroși, și
cum l-au rugat cu multe rugăminți să primească
darul lor hotărât pentru sfinți.
Apostolul Pavel a fost foarte bucuros că
macedonienii duceau o astfel de viață sârguincioasă
pentru Dumnezeu. Ba ceva mai mult, el îi laudă pe
macedonienii credincioși și prin alte biserici, că
aveau o creștere sănătoasă, fiindcă își cunoșteau
menirea chemării lor. Au cunoscut cauza
Împărăției lui Dumnezeu cât e de urgentă și l-au
rugat pe apostolul Pavel cu multă insistență să
primească darul lor.
Săracii macedonieni! S-au temut că nu vor avea
atâta onoare înaintea lui Pavel ca să le primească
darul. Închipuiți-vă… L-au rugat pe Pavel să
primească darul lor hotărât pentru sfinți. Oh, dacă
am privi la creștini din timpurile noastre, am putea
spune că la mulți le lipsește adevărata reânnoire a
inimii și adevărata întoarcere la Dumnezeu, le
lipsește o ființă nouă și adevărată, din Dumnezeu și
în Dumnezeu, cu o adevărată iubire și credință!
O, ce lipsă este azi de oameni sfinți! Să luăm
bine seama la Sfânta Scriptură, la toate câte ne
spune ea în privința îngrijirii vieții spirituale.
Zgârcenia este un păcat foarte mare. Și vai de
biserica aceea în care este încuibată zgârcenia, căci
pierzarea îi stă în cale.
Am zis odată unui frate, hai să facem cutare
lucru pentru Domnul. Mi-a răspuns: „Da, e bine,
dar eu sunt prea sărac…” Am zis altădată către mai
mulți: „Ce ziceți? E bine să sprijinim cauza
Împărăției lui Dumnezeu?” Mi-au spus: „Da, e bine
pentru cine poate, dar noi acum nu prea putem, că
ne-a dat Dumnezeu ani foarte slabi, și nu se face
pâine…” La mulți încetarea creșterii spirituale, a
dus la o credință formală, moartă. Și cauza
Împărăției lui Dumnezeu este urgentă!
(Silvestru Ungureanu, Mihoveni — din 1925)

„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)

Pe patul de boală
Legat de tuburi cu lichidele saline
Îți trece-un gând amar, chinuitor:
În timp ce serul se pelinge-n vine,
Ai vrea pe cineva aproape, orișicine,
„Dar se gândește cineva la mine,
Cu dragoste și dor” ?
…Scria demult cândva-ntr-o închisoare
Pe un perete muced, zgâriat,
Pe tencuială, în loc de scrisoare,
Într-o penumbră tristă, fără soare,
Un vis timid, dorința arzătoare:
„Nu sunt uitat, nu sunt uitat!”
Era un întuneric ca de smoală,
Și cugetul nemângăiat, înfrânt;
Dar colțu-acela trist de tencuială
Era un sfeșnic sfânt de catedrală,
Era o lumânare veche-n mucezeală,
Un legământ!
Și-a fost o rază slabă de lumină,
S-a furișat din cer ca un trofeu,
De dincolo de gratii și ruină;
Când nimeni altul nu putea să vină,
S-a furișat la cap de rogojină
Chiar Dumnezeu!
Și dintr-odată gratiile-s poartă, —
Și patul tău de boală un palat,
Iar tuburile, licurici pe-o hartă,
Pereții parcă-s galerii de artă,
Și Dumnezeu cu tine, lângă pat:
Nu ești uitat… Nu ești uitat… (vp)
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