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La 3 martie 2013 în Glenview

Alăuta cu zece coarde
„Lăudați pe Domnul cu harfa, lăudați-L cu alăuta cu zece coarde.” (Ps. 33:2)
În psalmii 33, 92 și 144, psalmistul mărturisește că ar vrea să laude pe
Domnul cu o harfă care are zece coarde. Nu patru corzi, ca la vioara de azi; nu
opt corzi ca la o chitară normală (Psalmii 6 și 12); ci vrea o chitară cu zece corzi.
Armonia era mult mai bogată, când cântarea era cântată pe zece corzi.
De observat este faptul că de fiecare dată când găsim cântarea la alăuta cu
zece coarde, cântarea e de laudă Domnului. Era o durere? S-o cânte pe opt corzi.
Era necaz? Să-l cânte pe șase corzi. Dar lauda Domnului se cântă pe zece corzi.
E atâta bucurie, că nici zece corzi n-ajung să exprime ce clocotește în suflet.
Exact așa spune și poetul cântării noastre: „O, de-aș avea eu limbi o mie, și mii
de buze să cuvânt, Pe tonuri mii o armonie, Spre slava Celui pururi Sfânt…”
Zece coarde… O mie de limbi… Și tot n-ar fi destul ca să-L lăudăm pe Domnul
nostru, după cum merită să primească proslăvirea noastră.
Astăzi, frați și surori, să luăm alăuta cu zece coarde și să lăudăm pe
Domnul din toată inima, căci El este Dumnezeul nostru, și nimeni nu e ca El!

r Astăzi pentru noi este o duminică de aniversare, se împlinesc șase ani de
la formarea bisericii „Betel”, de la primul servici divin avut în clădirea bisericii
din Glenview la 3 martie 2013, clădire în care ne-am adunat în prima lună de la
formare. Ne smerim inimile înaintea lui Dumnezeu văzând harul pe care l-a
revărsat în mijlocul nostru în acești ani. Eram puțini, eram fără un loc permanent
de închinăciune, nu știam ce avea ziua de mâine pentru noi, dar ne uitam la
Domnul și ne uitam unii la alții plini de bucurie că Dumnezeu este cu noi, că nu
ne-a uitat. Slăvit să fie Domnul!
r La serviciul divin de după masă, vom avea cu ajutorul Domnului un
botez nou-testamental. E încă o ocazie să spunem cu inima plină de bucurie,
Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă!
r Sora Hortenzia Mitrofan s-a întors din România de la înmormântarea
soțului și cumnatului ei. O înconjurăm cu
dragoste și ne rugăm Domnului să-i dea
putere și mângăierea Sa cerească.
r În duminica trecută ne-a vizitat fratele
Liviu Costea, păstorul bisericii „Renașterea”
din
Craiova, care a predicat Cuvântul
Evangheliei. Biserica din Craiova se află în
plin șantier de construcție a casei de
rugăciune.
r Fratele Pamfil și s. Ileana Răduț s-au
întors din vacanța avută cu ocazia zilei de naștere a fratelui Pamfil. La Mulți,
Mulți Ani cu har și binecuvântare.

Din paginile noastre de album

La Cina Domnului în Glenview și despărțirea de Nathan Smahon, care trebuia să plece în țară.

Lucrătorii noștri Ajay și Tanea au organizat
un seminar de studiu biblic, și am predat din
manualul “Vrei să fii ucenicul lui Hristos,
trebuie să plătești prețul” într-o clasă cu 120
persoane. Bisericile nu sunt încălzite și
participanții trebuie să se descalțe înainte de a
intra în sală. (foto 1 și 2, de sus în jos)
Pe lângă studenții din Nepal, ne-am bucurat
să avem și studenți veniți din alte ăîri, de
exemplu, Niranjean, de la Școala Internațională
de Misiune Eurasia din Moldova, care a venit
cu familia și cu întreaga lui biserică.
Ajay și Tanea au primit diploma de
profesori, iar pastorul Tej Rokka a primit
diploma de onoare pentru cel mai mare număr
de ucenici pe care i-a adus la institut. El este
persoana prin care în anul 2005 am început
lucrarea și Institutul Biblic în Nepal. Printre
pastorii care au primit diploma este și Hom
Tamang care păstorește o biserică de 78 de
persoane în satul Sindupalchok. Împreună cu
soția ei au 7 copii dintre care doar 2 sunt copiii
lor biologici, restul sunt înfiați. Ultimul copil
este o fetiță de 10 luni care a fost înfiată după
ce Hom a auzit că mama ei vrea să o arunce în
râu. Fetița avea 4 zile când a fost înfiată de
Hom și soția lui (mama cu fiica în poză). De la
Kathmandu la biserica lui Hom Tamang cu
soția și fata vor merge 3 ore cu motocicleta pe
drum anevoios de munte. (foto 3 și 4)
La încheiere am făcut o invitație pentru toți
cei care doresc să predea acest curs altora să
vină în față să ne rugăm pentru ei. Ne-am
bucurat când am văzut peste 40 de persoane
care au ieșit în față ca să ne rugăm pentru ei și
care vor merge să predea acest curs în familiile
și bisericile lor. (foto 5)
Sâmbătă este zi de închinare în Nepal și am
mers în biserica unde am ținut seminarul și
acolo am avut și serbarea de graduare
a.studenților (foto 6 jos).
În Nepal avem în total 456 lideri pregătiți
prin lucrarea noastră și sunt implicați în slujiri
în biserici, orfelinate, plantare de biserici,
tabere. Ei ne-au mulțumit pentru venirea
noastră, pregătirea primită care îi ajută să
slujească în țara lor.
Rugați-vă pentru puterea Duhului Sfânt,
pentru îndrăzneală în mărturisirea Domnului
Isus, pentru curaj în a merge cu lumina
Evangheliei într-un loc întunecos.
“Poporul acesta, care zăcea în întunerec, a
văzut o mare lumină; și peste cei ce zăceau în
ținutul și în umbra morții, a răsărit
lumina” (Matei 4:16).
Cu dragoste, Mia și Costel

Ați mai trecut pe la Golgota?
Ați mai trecut pe la Golgota?
—Altar de har cum altul nu-i—
Să vă uitați la Miel cum moare
Străpuns în cuiele murdare…
Ați mai privit în ochii Lui?
El a venit să împlinească
Smerit, cel mai jertfelnic schimb,
Și a fost gata să primească,
În loc de mantie regească,
Al spinilor și-al Crucii nimb.

„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)

În ochii Lui e-atâta soare,
Privirea Lui e-un cer senin:
Noi i-am dat nopțile amare
El ne dă zori de sărbătoare,
Și Har sublim și-un nou destin.
Ați mai trecut pe la Golgota?
Pe Fiul slavei L-ați privit?
Cum picură și astăzi sânge,
Din trupul Lui care se frânge,
Pe cruce-n cuie pironit?
În ochii Lui e-o licărire,
Spre orizontul minunat:
Vede splendori și strălucire,
Ne vede strânși într-o unire,
Poporul Său răscumpărat.
La Cruce, n-a plătit cu aur,
Nu cu argint am fost salvați;
El a dat prețul cel mai mare
Ca să ne scoată din pierzare,
Și-apoi să ne numească frați.
Ați mai trecut pe la Golgota,
La Mielul sfânt de la Calvar?
El vrea și azi să dea iertare,
Și-n rănile-I vindecătoare,
Să ne dea pacea Lui în dar...
…O, Sfânt izvor de îndurare!
Tu, Cel ce ne-ai răscumpărat
Din ale iadului zăvoare,
Și din a morții închisoare…
În veci fii binecuvântat! (vp)

Câteva date din raportul financiar de la casieria
bisericii
Donații în 2018.
Total contribuții…………….. $392,032.00
Contribuții, misiune………… $289,000.00
Numărul donatorilor…..……………# 172
Media donațiilor pe persoană ………$2030
Numărul intrări donații…………….#1286
Număr Donații Internet ………………#78
Donația medie …………….………$302.00
Alocarea banilor
Misiune………………………………..50%
Clădire, Întreținere …………………33%
Administrație………………………….17%
În 6 ani… la misiunea externă.
Banii trimiși în misiune . . . .. . . . . în 20 de țări
Au primit ajutor ….. 110 organizații de misiune
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