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„Din neam… în neam…”
Voi pune legământul Meu între Mine și tine și sămânța ta după tine din
neam în neam; acesta va fi un legământ vecinic, în puterea căruia, Eu voi fi
Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. (Geneza 17:7)
Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ține în veci, și credincioșia Lui din
neam în neam. (Psalmul 100:5)
Cât de mari sânt semnele Lui și cât de puternice sînt minunile Lui!
Împărăția Lui este o împărăție vecinică, și stăpânirea Lui dăinuiește din neam
în neam! (Daniel 4:3)
Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus
mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică și în Hristos
Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin. (Efeseni 3:20-21).
Cu adevărat „Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă”. El vrea să fie
Dumnezeul nostru din neam în neam. Când l-a ales pe Avraam n-a ales numai un
om, ci Și-a ales un popor întreg în care să-Și toarne binecuvântarea din neam în
neam. De aceea, i-a schimbat și numele. I-a dat numele nou, „tatăl unei
mulțimi”. — Doamne, pune și în noi dorința ca Numele Tău să fie și peste copiii
noștri și peste nepoți, și din neam în neam să fi Dumnezeul nostru!

r La plecare și la venire:
- Sora Maria Postescu s-a întors din
călătoria făcută în România, sre
bucuria noastră a tuturor. A venit la
adunare cu s. Violeta Varvara.
- Sora Elisabeta Jones a plecat într-o
vizită de o lună în România.
- Sora Maricica Vinersar a plecat
împreună cu fiica sa Gabriela din
Germania, pentru două luni în
România.
- Familia Andrei și Dana Smahon și
copiii s-au întors din vacanță.
- Fratele și sora Nick și Viorica
Mureșan s-au întors din vacanța avută
în Florida. De asemenea fratele
Laurian și Mihaela Popovici, tot din
Florida.
- S-au întors de la băi, din localitatea
Hot Springs, Arkansas, unde au urmat
un șir de băi termale naturale, un grup
de la noi: Vasilica Ermalai, Viorel și
Mariana Tăședan, împreună cu
Marinică și Cornelia Dumitrașcu.

operația avută.
- Sora Letiția Țârlea a fost operată
vineri 10 mai, și este acasă.
- Fratele și sora Ilie și Felicia Negru
s-au întors din Detroit, unde au stat în
timpul operației și a convalescenței
fiului Alin. Ne bucurăm că operația a
reușit și Alin deja poate să lucreze.
- Să ne rugăm pentru cei în suferință.
r Oastea noastră crește:
Joi, 16 mai, la ora prânzului s-a
născut în familia Emanuel și Victoria

Zaica o fetiță căreia părinții i-au pus
numele Adalyn Michelle Zaica. Cu
bucurie și cinstind Numele Domnului
îi felicităm pe părinți și pe fericiții
r „Eu sunt Domnul care te vindec!” bunici, Gigi și Viorica Zaica. Proorocul
- Fratele Nelu Hiriț a fost împreună Isaia spunea o realitate sărbătorească:
cu noi la închinăciune, prima oară după „Tu înmulțești poporul, îi dai mari
bucurii; și el se bucură înaintea Ta,
cum se bucură la seceriș, cum se
veselește la împărțirea prăzii. (Is. 9:3)
r Convenția Asociației
Asociația Baptistă Română din
Statele Unite și Canada își va ține
lucrările la Biserica Baptistă Emanuel
din Vancouver BC, Canada. Va fi a
107-a convenție a Asociației, care are
în conducere ca președinte pe fratele
Ovidiu Rauca. Congresul va avea loc
în perioada 30 august - 1 septembrie,
Duminica trecută a fost Ziua Mamei, și cu tema „Hristos și Biserica”. Adresa
sora Viorica Mureșan transmite
bisericii Emanuel este 1415 Noons
gândurile din tabloul de mai sus, cu
Creek Dr., Coquitlam, BC, V3E 2T7,
rugăciunea ca Tatăl ceresc să fie
ocrotitorul mamelor, al copiilor lor, al Canada. Ne rugăm ca Domnul să dea
har peste lucrările convenției.
familiilor noastre, toată viața.

Congresul Uniunii. Săptămâna
viitoare, între 24-25 mai, vor avea loc
la Cluj-Napoca lucrările celui de-al
37-lea Congres al Cultului Creștin
Baptist din România. Tema
congresului este „Uniți în Hristos
pentru misiune”. Lucrările
Congresului se vor ține în lăcaşul de
închinare al Bisericii Nr.1 din Str.
Ospătăriei nr.10, cartier Mănăștur.
Fratele Viorel Iuga, actualul
președinte, scrie în circulara de
convocare a congresului, „Vă dorim
tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu şi ne
rugăm să aveţi atât dorinţa cât şi puterea
să faceţi tot ce Îl onorează pe Dumnezeu, tot
ce zidește biserica şi tot ce face bine
semenilor.” Ne rugăm și noi pentru
frații noștri din România și așteptăm
ca Duhul Dumnezeului nostru cel viu
să facă lucrări mari pentru slava
Domnului Isus Hristos.

De la conferința biblică din Siberia:
Sora Bacma (lângă Costel), deși
înaintată în vârstă, conduce două
grupe de studiu, la mari distanțe una
de alta în jurul capitalei Kizil
(Republica Tuva). Studiile pe care le
conduce sunt: „Dumnezeule, exiști?”
și „Doamne, vindecă-mi rănile.” Sora
Bacma lucrează împreună cu sora
Nadia (lângă Mia), care este
coordonatoarea institutului la Kizil.
Nadia s-a întors la Domnul prin
studiile biblice ținute la un centru de
reabilitare în anul 2000. Tatăl ei, fiind
musulman, a persecutat-o, dar ea s-a
rugat pentru el, ca și el să primească
mântuirea prin Domnul Isus Hristos.

O distincție de seamă.
Coaliția Creștină din Norvegia a
decernat „Premiul pentru
Apărarea Familiei - 2019”
fratelui Valeriu Ghilețchi.
Distincția a fost înmânată în
cadrul Micului Dejun cu
Rugăciune din Parlamentul
României, de către Jan-Age
Torp, directorul executiv al
Coaliției Creștine din Norvegia.
Înalta apreciere a fost conferită
ex-deputatului moldovean,
pentru contribuția sa în lupta pentru valorile moral-creștine și apărarea
familiei, și în mod special pentru contribuția în cazul familiei Bodnariu. În
cadrul ceremoniei de înmânare a premiului, au avut mesaje de felicitare colegii
părtași la aceeași luptă din Parlamentul României, Titus Corlățeanu, Ben-Oni
Ardelean, Florica Cherecheși și alții. Valeriu Ghilețchi este inițiatorul „Zilei
Internaționale a Familiei” în Republica Moldova, marcată oficial la 15 mai.

„Să ne uităm țintă la
Căpetenia și
Desăvârșirea
credinței noastre,
La masa cea tristă cu ierburi amare,
adică la Isus, care
Demult mi-am pus streașină mâna la ochi,
pentru bucuria care-I
Să-ncerc să privesc undeva-n depărtare,
era pusă înainte a suferit crucea, a
Dar nu în trecut, nu la plâns și uitare,
disprețuit rușinea, și șade la dreapta
scaunului de domnie al lui
Și nici la suspin, la țepușul ce doare,
Dumnezeu” (Evrei 12:2)
… Demult mi-am pus streașină mâna la ochi

Să văd viitorul de vis și splendoare...

Și Domnul, Păstorul, mi-a dat o speranță, —
N-a fost un cuvânt de risipă în vânt,
Și n-a fost un câlț, să-l arunc ca pe-o zdreanță,
Mi-a dat un toiag, și mi-a dat siguranță,
Mi-a dat Duhul Sfânt, legământ de-alianță,
… Și nu-i vorbă goală, risipă în vânt,
Căci Domnul mi-a dat un toiag… o speranță.
Mi-a zis Praiubitul, Stăpânul pe fire:
— „Știu bine ce gânduri nutresc Eu din veci;
Sunt gânduri de pace, și nu de pieire,
Sunt gânduri frumoase de har și iubire:
Îl dau chiar pe Fiul Preasfânt din mărire,
…Știu bine ce gânduri nutresc Eu din veci,
Să moară Hristos, — tu să ai izbăvire.”
Spre Veacul ce vine, la prag de-nviere,
Și azi îmi pun streașină mâna la ochi…
Mi-e dor să văd Țara, cea fără durere,
Și unde mereu curge lapte și miere,
Poiana de har, cu nectar, mângăiere;
…Și azi îmi pun streașină mâna la ochi,
Spre Veacul ce vine, la prag de-nviere.
Iar Domnul îmi spune urarea de pace,
— Șalom Alehem! Malahei Hașeret.
— Isuse, eu vin de la corturi sărace,
Și nu merit harul, aici, în băltoace.
Iar îngerii-n haine de in să mă-mbrace ?
…Șalom Alehem! Malahei Hașeret.
Ce har! Ce nespusă iubire și Pace! (vp)
(tr. Pace vouă! Îngeri slujitori…)

„Sfârșitul tuturor lucrurilor este
aproape. Fiți înțelepți dar...”
Ap. Iacov spunea că
înțelepciunea celor credincioși se
vede printr-o purtare bună, prin
„faptele făcute cu blândețea
înțelepciunii”, a căror roadă de
bucurie este semănată în pace
(Iacov 3:13-18). Nu e vorba de o
înțelepciune omenească, ci una
care ne vine prin lumina Duhului
Sfânt în noi.
Având în vedere sfârșitul
tuturor lucrurilor, cum trebuie să
fie înțelepciunea noastră? Nu ca a
lumii, ci ca a lui Dumnezeu.
Lumea și pofta ei trece, dar cine
face voia lui Dumnezeu rămâne în
veac. Înțelepciunea lui Dumnezeu
trebuie să se vadă în lucrarea
bisericii, în vestirea Evangheliei, în
folosirea tuturor mijloacelor pe
care le avem la îndemână pentru
misiune, în energizarea tuturor
mădularelor bisericii pentru slujire.
Întreaga activitate a Bisericii
trebuie să arate înțelepciunea lui
Dumnezeu. „...Pentru ca domniile
și stăpânirile din locurile cerești să
cunoască azi , prin Biserică,
înțelepciunea nespus de felurită a
lui Dumnezeu” (Efeseni 3:10).
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