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Din activitățile cu copiii în luna Februarie:
r Ieri, 9 Februarie s-a ținut concursul Awana de verificare a cunoștințelor
biblice. Au participat de la noi: Miriam Bahnean, Anabelle Voica, Andrea &
Gabriella Rășinar, William Popovici, Iosif & Noel Răscol, David Hoffman,
Jacob Nichitean, Mary-Ann Tămășan, Katelyn Rosu, Daniel & Bianca Gava.
r 18 Februarie, Ziua Președinților, fiind zi liberă la școli, organizăm cu
copiii o ieșire la Park Ridge District Ice Skating începând de la 10:45am până la
1:00pm. Adresa este: 2800 Oakton Avenue, Park Ridge IL 60068. Telefon
847-692-3359. Costul este de $5 pentru intrare și închiriat patinele.

Din paginile noastre de album

După o adunare frățească în Los Angeles în 1986 (pe câți recunoașteți în fotografie?)

Rezultate excelente la concursul de ieri la AWANA
Locul 4. Echipa: Miriam Bahnean, Anabel Voica, Andrea Rășinar
Locul 3. Echipa: William Popovici, Iosif Răscol, Mary-Ann Tămășan, și
Daniel Gava
Locul 1. Gabriela Rășinar și Bianca Gava. Bianca Gava a avut toate
răspunsurile corecte, „Perfect Score!” — spre uimirea juriului, și a primit o
mențiune specială.
S-a născut Olivia Rafaela Constantin
Felicitări sorei Mariana Constantin a cărei familie s-a
mărit la 5 februarie prin nașterea unei fetițe în familia
fiului și norei sale, Chris și Natalia Constantin. Nepoțica
se numește Olivia Rafaela Constantin și a avut la naștere
5,5 Kg, și 53 cm. Felicităm pe sora Mariana, fericita
bunică, și pe părinți pentru care ne rugăm ca harul Domnului Isus Hristos să fie
peste ei și peste copilașii lor.
Să avem în rugăciune:
Mâine nepoata de frate a sorei Oana Siciu, Ana-Maria Țințaș de 12 ani,
urmează să fie supusă unei operații grele pe creier. Operația va avea loc la
Madrid, în Spania, și va dura între 6 și 10 ore, diagnosticul fiind lipirea unui
nerv accesor de creier.
Vizita fratelui Alexandru Kulcsar
Duminica trecută a serviciul de seară am fost vizitați
de fratele Kulcsar Alexandru și soția Ana-Maria împreună
cu fratele Pișta Szabo și soția Eva. Fratele Kulcsar este în
prezent păstor la biserica maghiară din Cleveland; a fost
în Chicago la o înmormântare. Ne-am bucurat să ne
vedem din nou după mulți ani, și să ne depănăm amintiri
dragi. Fratele Kulcsar a fost păstor în România, și aici în
America la New York și Cleveland.
Vizita fratelui Florin Lucaci
Duminica trecută dmineața am fost vizitați de fratele Florin Lucaci, tatăl
sorei Eunice Ilia, care a dorit să fie cu noi înainte de întoarcerea în România.
Fratele Lucaci ne-a adus salutări de la biserica baptistă din Arad-Gai.
Deces în România
Ieri dimineață la ora 9 (ora României) a trecut la Domnul, la Suceava, fratele
Mihai Mitrofan, soțul sorei Hortensia și tatăl lui Dorin, în vârstă de 88 de ani.
Mihai Mitrofan a slujit ca păstor în bisericile din județele Suceava și Botoșani.
Începutul bisericilor din Vatra Dornei, Gura Humorului, Calafindești și Suceava
este legată de lucrarea sa ca predicator în vremea când vestea cu putere
Evanghelia pe plaiurile Bucovinei.

O ușă pentru Cuvânt
Marele apostol al neamurilor, Pavel din
Tars, nu era un luptător singuratic. Când
mergea în misiune avea o echipă misionară.
Iar când a cerut cu toată smerenia mijlocirea
în rugăciune a credincioșilor din Colose, a
cerut ca ei să se roage nu numai pentru el, ci
pentru toți ceilalți: „Rugați-vă totodată și
pentru noi!” Nu numai pentru sine, ci „pentru
noi”. A inclus și pe colaboratorii în această
cerere de mijlocire.
Observați că apostolul, deși era
întemnițat, n-a cerut ajutor pentru eliberarea
sa. Nu avea libertate, era în lanțuri. dar n-a
cerut rugăciuni ca să fie eliberat. Pentru el,
slujba pe care o avea era mântuirea altora.
Era lucrul cel mai important pentru el. De
aceea, a cerut fraților din Colose să se roage,
ca „Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru
cuvânt.” Știa că omul firesc era închis pentru
Cuvânt. Numai rugăciunea poate ajuta ca
ușile să se deschidă pentru Cuvânt. „Rugațivă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne
deschidă o ușă pentru Cuvânt, ca să putem
vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă
găsesc în lanțuri...” (Coloseni 4:3).
„Ușa pentru Cuvânt” poate să însemne și,
ca Dumnezeu să dea Cuvântului Său
autoritate și putere, o influență covârșitoare
care să deschidă ușile inimilor. În acest sens,
expresia poate să însemne și ca noi să vestim
„taina lui Hristos” în orice situație ne-am
afla. Puterea lui Dumnezeu biruiește omul,
Duhul Sfânt e Cel care aduce pe om la
pocăință. De aceea, Evanghelia Domnului
Isus trebuie predicată altora, care s-o creadă
și să fie și ei mântuiți. Apostolul Pavel dorea
„uși închise.” Rugați-vă ca Dumnezeu să
deschidă tuturor credincioșilor Săi o ușă
pentru Cuvânt…. (de Alexa Popovici)

„Să ne uităm țintă la
Căpetenia și
Desăvârșirea
credinței noastre,
adică la Isus, care
pentru bucuria care-I era pusă înainte a
suferit crucea, a disprețuit rușinea, și
șade la dreapta scaunului de domnie al
lui Dumnezeu” (Evrei 12:2)

Cuvânt unui suflet înfrânt
Când Dumnezeu te face să oftezi,
Dă la o parte orice supărare,
Căci Dumnezeu te-nvață să lucrezi,
La inima în care rana doare.
Cuvântul lăcrimat pe care-l spui,
Poate avea un har de mângăiere,
Ca un balsam din partea Domnului,
Pentru cel care plânge în durere.
Ajută-l pe cel slab și doborât,
Și-atunci vei deveni și tu mai tare,
Și vei vedea cum norul mohorât,
Îți va deschide zări strălucitoare.
Sfințește clipa care ți s-a dat,
Și numără ca binecuvântare,
Chiar și povara ce te-a apăsat,
Căci ea te-nnalță dincolo de soare. (vp)

Imaginile cu copii în acest Buletin Duminical
sunt de la concursul AWANA de ieri. Imaginea
alăturată e familia Gava după primirea
premiilor.
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