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La Mulți Ani, scumpe și
iubite mame!
Nici un soare
nu-i pe lume
Să ne lumineze-așa
Ca privirea mamei bune,
Pe cărarea vieții
grea

„Cinstește pe… mama ta”
„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentruca să ți se lungească
zilele în țara, pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău” (Exod 20:12).
Ziua aceasta de cinstire a mamelor are o semnificație dublă. Aducem o
mulțumire mamelor pentru dragostea și grija lor față de noi, copiii pe
care i-au crescut. Și, totodată, cinstim și onorăm pe Dumnezeu pentru
mamele noastre, aducem o jertfă de mulțumire lui Dumnezeu pentru că
El ne-a vorbit în viață prin mame.
Ziua de azi este, de fapt, o rugăciune în care fiecare din noi ne
rugăm ca Dumnezeu să reverse binecuvîntările Sale peste mama.
Să-ți dăruiască Domnul de-apururi bucurii
Sub paza Lui cea sfântă în orice loc să fii,
Credința neclintită să-ți fie-n veci toiag,
Nădejdea și iubirea să-ți fie mereu steag.

Corul tineretului în duminica de 28 aprilie la programul tineretului

r Ne-am bucurat în duminica
trecută de cei care au ales casa de
rugăciune a bisericii Betel să fie locul
de închinare și pentru ei:
- Mircea și Mary Răduț, care
locuiesc acum în Florida la West Palm
Beach, ne-au adus salutări de la
biserica din W. Palm Beach și de la
păstorul ei, fr. Rodilă;
- Elena Măduța și fiica Tiffany, din
Houston, TX. ne-au adus salutări de la
biserica „Betezda” din Houston și de la
păstorii ei, fratele Teo Suciu și Marius
Măduța. (Am aflat că fratele Suciu a
suferit un accident, și va fi în
recuperare medicală câteva luni);
- familia Samuel și Tereza Negru,
și cei patru copii, o familie dragă de
misionari care lucrează în Grecia cu
Societatea Misionară „Word
of Life”;
- familia Bonca Marius,
Ofelia și fiul Lucas s-a întors
din vacanța făcută în Costa
Rica.
r Fratele Ovidiu Bahnean
a plecat săptămâna trecută în
Florida la un curs de studii de
specialitate, urmând ca după
trei luni să fie repartizat în

diferite orașe din America. Astfel, neam luat rămas bun de la fratele Ovidiu
și dorim ca Tatăl ceresc să-i deschidă
drum spre un un viitor profesional de
succes, și săl aducă între noi ca să ne
bucurăm împreună de
harul lui Dumnezeu.
r Felicităm pe MaryAnn Tămășan, care în
concursul școlar de
„spelling” pe statul
Illinois, a câștigat locul
2. Ne bucurăm de un așa succes și o
felicităm.
r Sora Letiția Țârlea a suferit un
accident din care are o luxație de
tendon la mâna stângă și o fractură la

Verișorii uniți în lauda Domnului

piciorul drept. Deși tratamentul și
recuperarea sunt de lungă durată, ne
rugăm să vină între noi cât mai curând.
r Pe lângă cei amintiți ca fiind în
stări de boală, mai aducem pe aceștia
în atenția adunătii, pentru mijlocirea în
rugăciune:
- sora Lidia Nițu, n-a putut veni la
adunare din cauza unei gripe acute;
- sora Maria Magdici, are acum o
criză de artrită dureroasă, periculoasă
la vârsta ei de 90 de ani.
- fetița Aubrey Rose Zaica, fiica lui
Emanuel și Victoria Zaica, a prins o
gripă severă (are un an și șase luni).
r Ieri surorile au avut întâlnirea
lor la rugăciune și studiu biblic. Tema
pe care au avut-o la studiu a fost
rugăciunea regelui David din Psalmul
86 și I Cronici 29:10-19.
r Credincioșii baptiști din statul
Georgia sunt entuziasmați de faptul că
guvernatorul statului, Brian Kemp, a

semnat la 1 mai legea restrictivă în
privința avorturilor, care vor fi
interzise după șase săptămâni de
sarcină, imediat după ce se simt bătăile
inimii din trupul fătului. Statul Georgia
este al 4-lea care interzice avortul după
ce se pot detecta bătăile inimii
copilașului.
r La festivitatea de absolvire
(graduare) la Southwestern Baptist
Theological Seminary, din Forth
Worth, Texas, președintele Seminarului
Adam Greenway a făcut o chemare

absolvenților să fie mai activi, să fie
entuziaști și plini de curaj în
proclamarea Evangheliei în societatea
de azi, și astfel vor avea un efect
pentru veșnicie. A folosit textul din II
Timotei 2:1-13. „Chiar dacă veți fi
măcinați în lucrările zilnice, în
m i s i u n e a p e c a re o a v e ț i , î n
programele și proiectele bisericilor
unde veți lucra, în ședințele pe care le
veți conduce, să nu uitați în viața
voastră comuniunea, relația voastră
personală, și umblarea intimă cu
Hristos. Vă amintesc un lucru
important: Nu veți fi niciodată în fața
oamenilor lui Dumnezeu ceea ce nu
sunteți în cămăruța tainică în
rugăciunea voastră intimă cu
Dumnezeu.” Dr. Greenway a subliniat
două lucruri care trebuie să fie
prioritare în viața absolvenților ca
lucrători ai lui Dumnezeu: „două
lucruri care depășesc lucrarea noastră
aici și care trec dincolo de mormânt
chiar, Cuvântul lui Dumnezeu și
sufletul oamenilor!”
r Următorul congres al Alianței
Mondiale Baptiste va avea loc la Rio
de Janeiro între 22-26 iulie, anul viitor
2 0 2 0 . Te m a c o n g r e s u l u i v a f i
„Împreună” și pentru prima oară la
congres va participa și Baptist Youth
World Conference, care înainte își avea
congresul separat. Va fi al doilea
congres mondial baptist la Rio de
Janeiro (Primul a fost în 1960 (al
zecelea al Alianței), când Billy Graham
a predicat în stadionul Maracana în
fața unei audiențe de 200.000).

Mulțumire pentru mama „Au pus un
scaun pentru
Milostiv și bun Părinte,
mama
Dumnezeu ocrotitor!
Mă proștern azi înainte,
împăratului,
Și abia găsesc cuvinte
și ea a șezut
Cum să-Ți fiu mulțumitor.
la dreapta
Mulțumesc slăvit Isuse,
lui…”
Că mi-ai dat prin mama mea
(I Împărați
Pilda inimii supuse,
2:19)

„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)

Și a dragostei nespuse
Într-o lume-așa de rea.

Mulțumesc pentru izvorul
De învățături de sus
Care mi-au udat ogorul,
Și mi-au descuiat zăvorul
Mântuirii prin Isus.
Mulțumesc pentru iubire,
Pentru psalmii ei cu dor,
Pentru lacrimi de sfințire,
Pentru har de izbăvire,
Pentru soarele din nor.
Mulțumesc de apa vie,
Și de harul Tău divin,
Revărsat în armonie,
Cu atâta bucurie
Într-al nostru cald cămin.
Mulțumesc pentrucă-n casă,
La noi era colț de Rai:
Mama se ruga pioasă,
Toți copiii ei să iasă,
Buni oșteni pe-al slavei plai.
Mulțumesc pentru cântarea
Din al mamei glas sublim,
Ce ne-a desfătat cărarea,
Și ne-a luminat chemarea,
Toți ai Domnului să fim.
O, Isuse, Preaslăvite,
Ești al nostru Împărat…
Fi’ndcă Mâinile-Ți zdrobite
Și cuvintele-Ți iubite,
Mama ni le-a arătat! (vp)

w Sus: Ieri, grupul
de surori la
rugăciune și studiu
biblic.
w Mjloc: Ieri,
repetiția de fanfară.
w Stânga: O nouă
carte prezentată de
fr. Mircea Răduț în
duminica trecută.
w Dreapta: Tânărul
David Rauca în
vizită la noi.
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