5 Martie 2017

Ca nu cumva să uiți…
„Numai, ia seama asupra ta, și veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele
vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe cari ți le-au văzut ochii, și să-ți iasă din inimă; fă-le
cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi.” (Deutronom 4:9).
Uneori nu e ușor să ne întoarcem înapoi, chiar numai cu gândul, dar
Dumnezeu îi spune poporului Israel să nu uite drumul pe care l-a făcut, lucrurile
pe care le-a văzut, ci acestea să-i rămână în inimă. De ce? Pentru ca să vadă în
toate Mâna lui Dumnezeu, purtarea Lui de grijă, minunile Lui. Iată de ce vrem
să uităm durerea din trecut, dar să ne aducem aminte de bunătatea Domnului.
Ce ne-au făcut oamenii a fost din păcatul care strică și distruge, dar Dumnezeu a
schimbat răul în bine, după cum spunea Iosif în Egipt fraților săi: „Voi negreșit
v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să se
împlinească ceea ce se vede azi...” (Geneza 50:20).
Vrem să nu uităm harul lui Dumnezeu, bunătatea Lui, mângăierile pe care ni
le-a dat El. Au trecut deja patru ani… Ne sprijinim pe Cel care ne dă
făgăduința: „Până la bătrânețea voastră Eu voi fi Acelaș, până la căruntețele
voastre vă voi sprijini. V-am purtat, și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și
să vă mântuiesc” (Isaia 46:4). Aliluia! Slăvit să fie Domnul!

Duminica viitoare se schimbă
ceasul, se dă înainte cu o oră, deci dacă
lăsăm ceasul neschimbat, venim la
adunare, cu o oră mai devreme ca să
fim la timp.
În duminica trecută ne-am luat La
Revedere de la sora Maria Morariu,
mama sorei Lili Ilciuc, care s-a întors
marțea trecută la Măderat, România.
A fost vizitați în duminica trecută
de fratele Leuce Florian, păstor în
comunitatea Oradea, care ne-a salutat
în numele păstorilor din Bihor.
Ca o surpriză frumoasă, am avut
vizita lui Alin și Beatrice Negru, din
Detroit. Iar seara a fost cu noi familia
Zaharia Corneliu de la biserica
penticostală Betania.
Fratele Jivan Georgel a vestit
Cuvântul Domnului la serviciul divin
de seară, urmând să se reîntoarcă în
România, la Darova, Banat.
Duminica trecută am avut seara o
agapă de dragoste cu toată adunarea.
Sora Magdalena Capotă dorește să
păstreze acest obicei și în ultima
duminică din fiecare lună să avem o
masă împreună. (Masa de săptămâna
trecută, cu brânzoaice și ceai, s-a zis că
a fost ca la Hanul lui Manuc).
Bun venit lui Alex Popovici, în
interes de servici la Chicago.
Să nu uităm că pe 19 martie vom
avea consfătuire generală în loc de
serviciul de închinăciune de seară.
De la Campus Crusade.
Timp de o săptămână în luna
februarie am avut în fiecare zi între 60
si 70 de elevi la tabăra de engleză din
București. Elevii s-au bucurat să
studieze limba
engleză cu
profesori nativi,
prin discuții,
conversații, în
grupuri mici și
jocuri. Am avut

Sâmbăta viitoare, 11 martie, la 10:00
dimineața surorile vor fi la părtășie în
rugăciune și studiu biblic. Întrucât
fanfara nu va avea repetiție în ziua
aceea, și surorile care cântă în fanfară
vor putea să participe la ora surorilor.
Tema pe care sora Laura Ardelean o
anunță este:
„Cum am petrece ultimele trei ore din
viață, știind că în trei ore vom sta în
fața Domnului Isus?”
Astăzi după amiază, extindem invitația
pentru părinți și copii să participe întrun seminar cu Jim Ray (Grand Prix !!)
de la 1:00 - 3:45. Mai întâi se va servi
masa de prânz după serviciul divin de
dimineață, și apoi va urma prezentarea
făcută de fratele Jim.
AWANA Game Competition, Saturday,
March 11th @ 3:00 pm. The following
amazing athletics participating in the
competition are: Gabriela Rășinar,
Gracie Cimpoeș, Maryann Tămășan,
Sarah Hodoroabă, Irene Lazaniy,
Roxanne Lazaniy, Renee Dobre,
Bianca Voica, Lucian Răscol, Noel
Răscol, Yanis Gavril, Phineas Gavril.
Masa Tinerilor.
Vineri 10 martie, 7:00 pm, tinerii sunt
invitați la un timp de părtășie,
rugăciuni, cântări și studiu biblic.
Vorbitor va fi Allen Ordeanu. Masa e
pregătitiă de societatea surorilor.
oportunitatea să deschidem discuțiile
spirituale folosind pildele din Biblie.
Alex, băiatul nostru, a fost prezentator
pentru întreaga săptămână. A fost
prima responsabilitate mare pe care a
avut-o la o astfel de tabără. I-a placut
mult să slujeasca în felul acesta și
Domnul l-a crescut astfel în maturitate.
Majoritatea elevilor care au participat
sunt necredincioși. Rugați-vă ca

Domnul să continue să lucreze în
inimile lor și să dorească să participe la
întâlnirile noastre. (Ionel Zaharie)
De la familia Drinkall
Ne apropiem de data plecării, dar
financiar nu suntem gata. Încă
nădăjduim să ajungem în Malayesia
între 22-26 martie, astfel că trebuie să
plecăm din America nu mai târziu de
18 martie, și timpul s-a scurtat. În
săptămâna trecută am fost în Ohio
vizitând bisericile românești din Akron
și Cleveland. În duminica de 5 martie
vom fi dimineața la Clinton Bible
Church în Wisconsin, seara la El Roi
Romanian Church, iar pe 12 martie la
Harvard Bible Church în Illinois.
Rugați-vă ca să primim ajutorul necesar
până la data de 18 martie. Vă dorim
multe binecuvântări. (Brian și Tabita)
De la fratele Severin Croitor.
Deja a trecut mai bine de o lună de
când am plecat din Statele Unite și mam întors în Israel, unde petrecusem
deja șase ani în câmpul Evangheliei. Nu
putem decât să fim mulțumitori lui
Dumnezeu pentru cele 14 luni în
America, un timp de minuni ale lui
Dumnezeu și de răspuns la rugăciunile
noastre... De când am sosit aici am fost
foarte ocupat. Avem o nouă casă de
rugăciune în valea Iezreel, am fost de
trei ori la Ierusalim, am slujit în biserica
română din Beersheva, în biserica
Ashkelon și în biserica Beit Eliahu din
Haifa. În grupul nostru de români cu
care ne adunăm odată pe săptămână
am sărbătorit o soră evreică-româncă la
împlinirea vârstei de 100 de ani. Am
dat slavă Domnului pentru o mărturie
de o viață întreagă pentru cinstea
Domnului Isus Hristos. Vă mulțumim
pentru dragostea pe care o purtați
pentru noi și pentru că vă rugați pentru
poporul Israel. (Severin Croitor, Israel)
————————————
Fotografii, de sus în jos: Participanții la studiile
biblice conduse de Costel și Mia Oglice în Pakistan;
fratele Jivan Georgel la amvonul bisericii; fratele
Leuce Floorian din Oradea aduce salutări; fratele
Nicu Clonda are o frumoasă mărturie; cântă familia
Cimpoeș, acompaniați de Chris la pian.

Pantofii prăfuiți
«… având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei
păcii!” (Efeseni 6:15).
David Jeremiah are titlul acesta într-o carte
a sa, și ce vrea să arate este că datoria celor
credincioși este să meargă și să spună despre
Mântuitorul într-o lume plină cu praful
păcatului, al răutății, al nepăsării, al
disprețului față de Evanghelie. E o chemare la
misiune, la mărturia noastră a tuturora cu
îndrăzneală, despre Domnul Isus Hristos.
Charles Spurgeon spunea că pe vremea lui
dacă biserica pe care el o păstorea nu și-ar
îndeplini misiunea de vestire a Evangheliei în
Londra, nici cinci mii de polițiști n-ar fi în
stare să oprească valul de crime, dezordine și
furturi care s-ar înmulți în oraș.
Pe vremea Domnului Isus, umblând pe jos
pe drumurile Galileii, sandalele se prăfuiau
repede. De aceea, era obiceiul frumos ca la
intrarea în casă să vină un servitor și să spele
picioarele oaspeților.
Iată patru lucruri pe care le înțelegem dacă
avem pantofii prăfuiți pe drumurile lumii:
1. Misiunea. Domnul Isus a spus:
„Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți
Evanghelia…” N-a dat îngerilor însărcinarea
aceasta ci ucenicilor Lui.
2. Mesajul. Robul a primit din partea
stăpânului său porunca să aducă la masa
nunții pe cei mai nenorociți dintre oameni.
„Adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și
șchiopi!” (Luca 14:21).
3. Momentul. Acum, mereu, și oricând.
Fiecare clipă pierdută este o ocazie de
mărturie pierdută. „Astăzi, dacă auziți glasul
Lui, nu vă împietriți inimile” (Evr. 3:15)
4. Minunea. „Dacă nu se naște cineva din
apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția
lui Dumnezeu” (Ioan 3:5).
Mântuitorul nostru a umblat cu sandalele
prăfuite pe drumurile Galileii. A căutat pe cei
pierduți. Cum sunt sandalele noastre, pantofii
noștri?

„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 cărările de har
Ne-ai condus cu mână tare,
Până la acest hotar!
Prin furtuni zguduitoare,
Ai fost Stânca de scăpare,
Ca să Te cunoaștem, Doamne,
Pe cărările de har.
Ne-ai călăuzit prin ceață,
Către țărmul de cleștar,
Și când nu vedeam în față,
Ne-ai dat buna Ta povață,
Ca să Te urmăm, Isuse,
Pe cărările de har.
O, Isuse, Împărate,
Din Isai, — Slăvit Vlăstar,
Ai venit cu Bunătate
Și cu daruri nevisate,
Ca să Te iubim, Isuse,
Pe cărările de har.
Stăm azi la Betel cu pace,
După vremuri de amar,
Și-așteptăm de-atunci încoace
Duhul Tău să ne îmbrace
Tot mai mult cu Tine, Doamne,
Pe cărările de har! (vp)
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