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„Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească…” (Luca 22:43)
Paharul acela de care s-a îngrozit Domnul în Ghețimani era plin cu păcatele
noastre, era amărăciunea și otrava blestemului cu pedeapsa morții. Și El, Izvorul
Vieții, trebuia să-l bea, să-l soarbă tot pentru noi. Și puterea I s-a frânt. Avea
nevoie de un ajutor, de o nouă privire dincolo de suferințe, dincolo de cruce, și
un înger a fost trimis să-L întărească.
Fiecare Ghețimani are un înger al puterii lui Dumnezeu. Fiecare drum al
Calvarului are un Simon din Cirena. Fiecare Golgotă are o bucurie care ne este
pusă înainte. Ce măreț e harul nemăsurat al lui Dumnezeu…

Scurte Comunicări
v La 27 februarie s-au împlinit 40
de ani de la sosirea în America a
fratelui Pișta Szabo, Ligia Bujdei,
Eugen Bujdei, Luminița Popovici. Cu
această ocazie aceștia ne-au vizitat și
au mulțumit Domnului în adunare
pentru călăuzirea și buna pază pe care
a avut-o Păstorul cel bun pentru ei.
v Lunea trecută, fratele Gigi
Lighezan, din Arizona, a fost operat la
inimă (open heart surgery). Slavă
Domnului că este bine și recuperarea
sănătății decurge frumos.
v Printre musafirii care ne-au
vizitat în duminica trecută au fost: Valentin și Diana Coman; - Daniel
Simoniac și Adina Gavriluță; - sora
Burlacu Aneta din Constanța; - un grup
frumos de copii împreună cu părinții
lor de la Logos Christian Academy,
clasa sorei Ani Tmășan; - familia
Oprea Aurel; - familia Bilașco
v Sora Marioara Tămășan și-a luat
rămas bun de la noi întrucât în
săptămâna trecută a plecat înapoi în
România. Ne rugăm pentru o grabnică
revedere.
v Amintim celor interesați să se
aboneze la revista „Familia”. Fratele
Viorel Bulboacă strânge abonamentele.
Revista se răspândește în toată lumea,

dar se întreține mai mult cu
abonamentele pe care le trimitem din
America. Să facem lucrarea aceasta de
misiune.
v Vineri 23
februarie s-a născut
Leo James Ilciuc în
familia Benny și Jenny
Ilciuc. (6 lb-10 oz și
20 inches) Felicităm și
părinții, și bunicii
(Liviu și Lilly Ilciuc,
de la noi). Slăvit să fie Domnul!
v Duminica viitoare schimbăm ora
înainte, pentru timpul de vară. Tot
duminica viitoare vom avea la noi
corul Școlii și Bisericii Logos, la
serviciul divin de dimineață.
v Duminica trecută fanfara noastră
s-a unit cu altele formând un ansamblu
Soli Deo Gloria, de 106 fanfariști, care
a cântat în două biserici penticostale
din Arizona: dimineața în
biserica
Maranatha, păstorită de fratele Nelu
Filip, și seara în biserica Elim păstorită
de fratele Alin Calini. Împreună cu
fanfara a cântat și corul „Laudă
Mielului” din California, dirijat de
fratele Samuel Prelipceanu. Slavă
Domnului pentru toate! (imaginea de
mai jos, - SDG la biserica Elim)

Din Programul „Bunici și Nepoți”

Dar El era străpuns pentru păcatele
noastre, zdrobit pentru fărădelegile
noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a
căzut peste El, și prin rănile Lui suntem
tămăduiți! (Isaia 53:5)

„De aceea,
luați toată armătura
lui Dumnezeu, ca să
vă puteți împotrivi în
ziua cea rea, și să
rămâneți în picioare, după ce veți fi
biruit totul! (Efeseni 6:13)

Pentru orice încercare
Pentru orice încercare, Doamne, Tu ne dai putere;
Pentru suferinți amare, ai o sfântă mângăiere!
Ai în Galaad și leacul pentru duhul nostru frânt,
Căci doar în rănile Tale, avem Pace pe pământ.
Doamne, Tu ne numeri pașii, osteniți de pribegie,
Ca să prinzi mărgăritare în cununi de veșnicie.
Și picioarele zdrobite ale sfinților săraci,
Tu le vezi mereu frumoase, căci în slava Ta le-mbraci.
Pentru fiecare rană, ce-o primim înveninată,
Tu ai un sărut mai dulce, o mai splendidă răsplată.
Nici nu-i vrednică durerea, oricât ar fi ea de grea,
Să se pună-n rând alături cu ce slavă ne vei da.
Pentru ochii fără vlagă, obosiți în nopți de strajă,
Ai lumina Ta curată, care-n beznă scânteiază.
Iar pentru genunchii noștri, tăbărâți de anii grei,
Tu ne chemi la zbor de vultur, și ne dai puteri de lei.
Pentru fiecare noapte, ai un răsărit de soare,
Pentru-nfrângerile noastre, dreapta Ta-i biruitoare!
Pentru fiecare luptă, ne dai biruințe noi, —
Pentru marea sărbătoare, pentru Ziua de Apoi! (vp)
Întrebări biblice
Cine a întrebat pe Dumnezeu…
1. Până când, Stăpâne?
2. Până când vor birui cei răi?
3. Pentru ce m-ai trimis?
4. Până când voi striga fără să mă asculți?
5. Pentru ce Te cerți cu mine?

Răspuns la întrebările din
săptămâna trecută:
1. Proverbe 25:15.
2. Ezechiel 3:3
3. Proverbe 20:17.
4. Proverbe 16:24; Ps. 19:10.
5. I Sam. 14:43.
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