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Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău,
căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângăie.
Despre valea aceasta cu umbra morții nu ne prea place să vorbim. Are ceva
misterios, și lucrul acesta ne atrage să cunoaștem mai multe despre ea, dar
totodată și ceva sumbru, care ne face să fugim și să nu vorbim. Dar toți ajungem
în valea aceasta, și psalmistul David spune că nu are nici o frică, nu se teme de
nici un rău acolo. Cum așa? Dacă e vale, dacă e întuneric, dacă acolo e umbla
morții, ar trebui să-l sperie. Și el spune că nu se teme de nici un rău. Secretul e în
faptul că David nu merge singur prin această vale. El merge cu Domnul, Păstorul
turmei, Păzitorul sufletului său.
Oricine ne poate ține de mână, ca să nu fim singuri pe drum. Dar în valea
umbrei morții fiecare merge separat și singur. Numai Domnul poate merge cu noi
pe acolo. Cu Domnul Păstorul nostru, nu ducem lipsă de nimic și nu ne temem
de nici un rău.
Mai este aici ceva din taina vieții: Toiagul și nuiaua! Toiagul e călăuzirea și
nuiaua e corectarea. Toiagul ne duce pe drumul bun, nuiaua ne aduce înapoi pe
drumul bun. Harul lui Dumnezeu ne este de ajuns și în cele mai grele situații, în
cele mai critice momente. Și chiar mai mult, El ne întinde o masă de bucurie în
locul cel mai trist. Ce minunat e Păstorul nostru, Dumnezeul nostru!

q În duminica trecută am fost binecuvântați de vizita mai multor
musafiri, dintre care amintim:
- Fratele Constantin Aninoiu ne-a adus un salut de la bisericile pe
care le-a vizitat în multe locuri din România și din
străinătate. La vârsta de 90 de ani, dânsul are și azi
putere în vestirea Cuvântului sfânt. De asemenea,
ne-a prezentat o carte nouă pe care a scris-o,
„Orizonturi Biblice,” cu frumoase meditații și bune
învățături din Sfânta Scriptură.
Fratele Aninoiu a venit însoțit de întreaga
familie Cornel și Ella Stoia, și împreună cu ei a fost
și fratele Tiberiu Negrescu, bine cunoscut familiei
Ordeanu. Ei ne-au făcut mare bucurie să fim iarăși împreună, Tot în
grupul acestor musafiri a fost și familia Gabi și Alina Andreicuț, cu care
nu ne-am văzut demult.
- Familia Marius și Ani Socea, care lucrează cu
Evanghelia amândoi în rândul studenților prin
Societatea Misionară „Alege Viața” în România. De
acum doi ani când ne-au mai vizitat, misiunea „Alege
Viața” a deschis noi centre studențești în Brașov,
Ploiești, Timișoara și Craiova. Fratele
Socea ne-a prezentat lucrarea
Domnului cu mult entuziasm.
- Sora Mihaela Cârdei, care se află
într-o scurtă vizită în America, a făcut un popas și la noi,
și ne-am bucurat să auzim de succesele profesionale pe
care le-a avut după terminarea studiilor de stomatologie.
- Tânăra Caty Oargă, sora de corp cu sora Paula Bota,
care ne-a vizitat și în anul trecut, s-a oprit din nou pe la
noi, ca să ne bucurăm de o bună revedere..
- Fratele și sora Ghe. Bahneanu, din Phoenix,
Arizona, au fost cu noi și ne-au înviorat inimile văzând și vorbind despre
dragostea care ne leagă. Dânșii vor sta aici până la plecarea în România
împreună cu familia Cornel Bahnean, în
luna august. Sora Marta Lawrence (fost
Bahnean) din Indiana, împreună cu copiii,
a fost cu noi la serviciul divin de
dimineață.
- Am avut din nou ocazia să-i vedem și
să-i îmbrățișăm pe Emil și Nicoleta Mariș
și fiica lor, din Atlanta. Ne-au adus
salutări de la familia Stan și biserica nr. 1.

Fotografiile alăturate sunt
din activitatea grupului plecat
de la noi în misiune în zona
Maramureș, sub conducerea
fratelui Vasile Tămășan. Dintre
cei plecați, duminica trecută sau întors sora Tina Popovici și
copiii, Ben și Cindy.
Aici, alăturat:
- sora Ani Tămășan la o
clasă cu copiii.
- o clasă de Școala
Duminicală la Oarța de Sus
- la Râturi Medieș, localitate
lângă Satu Mare
- La conferința pentru tineret
la Chiuiești.
- Fratele Marinică și sora
Cornelia Dumitrașcu, au fost în
Chicago duminica trecută la un
eveniment frumos în familie:
Nora lor, Maria Bucur a dat
naștere unei fetițe, Daniela, care
este al șaselea copil în familia
Sorin și Maria Bucur, trei băieți
și trei fete (în fotografia de mai
jos)
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La Domnul este îndurarea, și la El este
belșug de răscumpărare! (Ps. 130:7)

„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)

Alte persoane cu numele
schimbate în Biblie; potriviți
numele lor cu cele de mai jos:
1. Barnaba
2. Iacov și Ioan
3. Iacob (fiul lui Isaac)
4. Saul din Tars
5. Sara
(Pavel, Iosif, Sarai, Israel,
Boanerges)

Și totuși…
Și totuși Dumnezeu mai ține
Toiagul Său de cârmuire!
Chiar dacă oamenii de bine
Sunt tot mai rari printre ruine,
El are toate-n stăpânire,
Și-n El găsim adăpostire,
Iubire, pace, înfrățire,
Căci numai Dumnezeu ne ține!
Da, Dumnezeu ne ocrotește,
Prin orice vifor cât de mare:
Când totu-n jur se prăbușește,
El un ospăț ne pregătește,
Și-n loc de lacrimile-amare,
Ne pregătește-o sărbătoare
Cu bunătate și-ndurare, —
Căci Dumnezeu ne ocrotește! (vp)
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