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„Nu voi duce lipsă de nimic!”
Psalmul 23
Odată cu afirmația psalmistului în legătură cu majestatea Celui care e
Păstorul turmei, adică Însuși Dumnezeu, el afirmă și fericirea sublimă pe care o
simte de a fi deplin satisfăcut, bogat în toate lucrurile, „Nu voi duce lipsă de
nimic!” În două feluri poate fi așa ceva: Întâi, să ai tot ce vrei; și apoi, să fi
satisfăcut cu ce ai, să nu dorești mai mult decât deja ai. Oare la care categorie se
referă psalmistul David? În felul spiritual al înțelegerii Psalmului, amândouă
sunt adevărate cu cei pe care-i păstorește Domnul. Fiindcă El e Păstorul nostru,
suntem cei mai bogați oameni din lume. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei:
„Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi deajuns” (I
Tim. 6:8), și noi avem mult mai mult decât acestea. Ce n-am visat vreodată, am
primit; ce n-am crezut că vom avea, Domnul ne-a dat. Și apoi, a fi mulțumiți cu
ce avem, mult sau puțin, e un semn de noblețe a sufletului. „Negreșit, evlavia
însoțită de mulțumire este un mare câștig!” Cei credincioși ai Domnului sunt
binecuvântați oricum. Slăvit să fie marele nostru Păstor!

q Dan și Viorica Mitroi au fost cu noi în duminica trecută și ne-am
bucurat că sunt în putere și au aceeași râvnă pentru casa Domnului și
legătura noastră în rugăciune.
q S-au întors din călătorii familiile Sami Negru și Dan Bulboacă
q Fratele Aron Orășanu a plecat pentru o lună în România, și va
vizita biseicile din Oradea și București.
q Familia Calestrov a plecat pentru câteva săptămâni la Greenfield,
Massachussetts, unde locuiesc părinții sorei Tatiana.
q Fratele Relu Jianu ne-a comunicat că are informații în legătură cu
un serviciu pe care îl oferă Departamentul de Poliție din Chicago. Oferta
de serviciu este pentru un post de electronist, și este un serviciu bun sigur
și bine plătit.
q Fratele Dwight Severin salută biserica și ne cere să ne rugăm
pentru viitoarea călătorie pe care o va face în Ucraina.
q Sora Oana Siciu și fiica Iulia au plecat în România, de unde vor
merge și în Israel împreună cu fratele Adrian Siciu.
q Ne rugăm pentru sora Maria Deac, care urmează să plece în
România împreună cu fiica s. Nora Miclea, la Bata, jud. Arad. De
asemenea pentru familiile Allen Ordeanu și Dani Ilia, să se întoarcă cu
bine din călătoria în Europa.
q Fratele Sandu Dobrescu, de la biserica Logos, a fost cu noi în
duminica trecută și a mulțumit bisericii pentru sprijinul pe care l-a simțit
din partea noastră în durerea grea pe care a avut-o la despărțirea de soție,
sora Virginia Dobrescu, chemată la Domnul în luna trecută. Bunul Tată
ceresc să-i dea mângăierea și pacea.
q În duminica trecută a fost cu noi fratele Andrei Cojan, din
Spokane, văr cu sora Tatiana Calestrov, și ne-a adus salutări de la
biserica de acolo și de la păstorul ei, fratele Mihai Șeremet.
q Fratele Viorel Truța a împlinit vârsta de 83 de ani și de asemenea a
sărbătorit împreună cu sora Nuți Truța 55 de ani de căsnicie. Le dorim
din inimă binecuvântarea Domnului Isus!
q Să nu uităm în rugăciune să mijlocim pentru bolnavii noștri, în
mod special pentru: George Ardelean, care va fi supus unei intervenții
chirurgicale, Victor Moșman, Pușa Buhai, Nicu Clonda, familia Gilli
Gașpar, Mariana Ilisie.
q La Mulți, Mulți Ani! Ca la fiecare 4 iulie, și anul acesta la picnicul
de la pădure de miercurea trecută am sărbătorit ziua de naștere a surorilor
Ana Jurchela și Mia Arcan. De asemenea am sărbătorit și pe sora Vetuța
Negrău la ziua dânsei de naștere.
q Grupul de tineri care au plecat în misiune în România sub conducerea
fratelui Vasile Tămășan, a ajuns cu bine la Baia Mare și a început lucrarea cu
tinerii și copii de acolo. Ne-au trimis împreună cu fotografiile din țară și un
mesaj: We love Romania! Ne place România!

Tinerii noștri în
acțiune și misiune,
la prima zi de VBS
la Oarța de Sus,
Maramureș.
„We all love
Romania!”
Ne place la toți în
România!

…și aici, împreună
cu unii pe care îi
cunoaștem…,

… de care ne este
inima legată…

… și de care ne
este așa de dor.

„Ridicați-vă ochii în sus, și priviți! Cine a
făcut aceste lucruri? Cine a făcut să
meargă după număr, în șir, oștirea lor? El
le cheamă pe toate pe nume; așa de mare e
puterea și tăria Lui, că una nu lipsește.”
Isaia 40:26

„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! (Ef. 6:13)

Întrebări

Să știi că în zilele din
urmă vor fi vremuri
Să fie oare la-ntâmplare, dintr-un hazard nesimțitor,
grele.
Tot universul în mișcare, un cosmos fără Creator?
Căci oamenii vor fi:
Să fie amino-acizii, fiertura-n care ne-am născut?
iubitori de sine,
Și oare toate de la sine, s-au conceput și s-au făcut?
iubitori de bani,
lăudăroși,
S-a întâmplat oare vreodată, să întâlniți un lemn de soc
trufași,
Care să-nceapă să vă spună că v-ați născut din mormoloc?
hulitori,
Să știe multe să vorbească despre acizi și cromozomi?
neascultători de
Despre reacții nucleare, despre vârtejul din atomi?
părinți,
nemulțămitori,
Dar nu așa, să le gândească... (un lemn de soc cu doctorat),
fără evlavie,
Ci să gândească, să vorbească, și să creeze ce-a visat?
fără dragoste
… Atunci vă-ntreb, din ne-gândire, cum au ieșit stele pe cer?
firească,
Cum s-a gândit nămolul negru să se transforme-n rinocer?
neînduplecați,
Să fie oare la-ntâmplare, un univers cu-atâtea legi?
clevetitori,
Cu ADN-ul din celule, cu șirul de spirale-ntregi?
neînfrânați,
Cum ar putea o piatră seacă, să nască sufletele vii?
neîmblânziți,
Sau o materie inertă, să poată scrie simfonii?
neiubitori de bine,
vânzători,
Din ce n-a fost nimic vreodată, Nimicul să se vrea ceva?
obraznici,
Și să ajungă vierme, floare, un iepure, sau fulg de nea?
îngâmfați;
Să fie oare la-ntâmplare, ca-n cel mai straniu fenomen,
iubitori mai mult de
Doi Hidrogeni… li se năzare, să pună jug pe-un Oxigen?
plăceri decât iubitori de
Dumnezeu;
Și dac-avem atâta minte să știm cât face doi cu doi,
având doar o formă de
Cum nu-nțelegem și Izvorul, Viața care e în noi?
evlavie dar
Că toate-au fost măreț create, de un Măreț Legiuitor,
tăgăduindu-i puterea.
Că nu-i nimic la întâmplare, ci toate au un Creator?
Și nu citim în Cartea Sfântă, că Dumnezeu cândva a spus,
Și toate S-au făcut minune printr-un Cuvânt al lui Isus?
Că energia, spațiul, timpul, au apărut instantaneu,
Și că există și se mișcă, spre gloria lui Dumnezeu? (vp)

Depărtează-te de
oamenii aceștia.
II Timotei 3:1-5
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