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Când Îți Aduni Oștirea…
„ Poporul Tău este plin de înflăcărare, când Îți aduni oștirea; cu
podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca
roua.” (Psalmul 110:3)
Psalmul acesta mesianic, a fost citat de apostolul Petru în Faptele
Apostolilor 2:34, în predica de la Rusalii, și Îl descrie pe Domnul Isus Hristos ca
Cel care biruie, și în fața Căruie se aliniază oștile Sale triumfale. Ce portret
frumos ne dă psalmistul David când Îl descrie pe Împăratul nostru, slăvitul Fiu
al Tatălui, când Amândoi stau pe scaunul de domnie și se bucură de biruința
Haului adus în omenire.
Dar mai este aici un portret, tabloul Bisericii Domnului, și cât de frumos
e acest tablou! Poporul are înflăcărare, are prospețime, bucurie. Oștirea
Domnului e îmbrăcată în podoabe sfinte, în slava Domnului, fiindcă trăiește
biruinața Lui. Slavă în veci Mântuitorului nostru Isus Hristos!

r Școala Biblică de Vacanță s-a
desfășurat cu bine și în harul bogat al
lui Dumnezeu. Anul acesta la sesiunile
de dimineață cu copiii și de după-masă
cu adolescenții, a lucrat și tânărul Ben
Nistor, din Minnesota, venit la noi cu
soția Hester și copiii lor Noah și Sofia.
Slavă Domnului!
r Fratele Tămășan Vasile a
prezentat duminica trecută lucrarea pe
care urmează să o îndeplinească în
patru județe din România: Satu Mare,
Sibiu, Maramureș și Cluj. Ne rugăm ca
Domnul să le dea izbândă în toate
lucrările spre slava Lui.
r Duminică seara ne-am bucurat
de vizita familiei Marius și Ella
Văduva, păstor la Bârlad, și ginerele
familiei Cornel și Magdalena Zaharia,
din Chicago.
r S-a întors din România familia
Rășinar, pe care-i îmbrățișăm cu drag,
dorindu-le mângăierea bună a Tatălui
ceresc.
r Am fost vizitați de familia
Bublea Iustin și Gabriela cu fetele lor,
din biserica Arad, Speranța. Sora
Bublea este fiica fratelui Handra Sima.
r S-a întors din România sora
Maricica Vinersan. În țară s-a întâlnit
cu copiii și nepoții ei.
r Dan și Eunice Ilia s-au întors din
vizita pe care au făcut-o pentru o
săptămână în Cuba și Columbia. După
vizita aceasta, Dan și Eunice ne spun
încă odată să prețuim mai mult
binecuvântările pe care le avem în
această țară unde ne-a adus Domnul.
r Ne bucurăm că după intervenția
medicală de luni, 22 iulie, sora Neli
Duca a primit rezultatul biopsiei, care
este negativ, adică — nu s-a găsit
tumoare canceroasă. Slavă Domnului
pentru aceasta.
r Fratele și sora Isaia și Lidia
Curteanu s-au întors din România, de

unde ne aduc salutări de la bisericile
din Sibiu și împrejurimi.
r Fratele Adrian Siciu va pleca
sptămâna viitoare în România, unde va
sta trei săptămâni, după care se va
întoarce cu soția și fiica.
r Din corespondența sorei Emilia
Marandiuc de la Chișinău cu frații
Relu Jianu și Clement Popovici de la
departamentul nostru de Audio-video,
am aflat că la radio Micul Samaritean
Chișinău, se transmit programele
noastre în fiecare joi la ora 15:30 ora
Moldovei cu reluare a doua zi, vineri
ora 0:30. Slavă Domnului!
r Accident grav în statul Missouri.
Joi, 18 iulie pe șoseaua interurbană
#44, la vest de Springfield, Missouri, a
avut loc un accident îngrozitor. Un
camion care intra în traficul șoselei a
tăiat calea unui van condus de Claudia
Doboș, care a încercat să ferească
ciocnirea dar a lovit bara de margine
Trei copii au fost propulsați afară din
van și au murit (deși avuseseră
centurile de siguranță), Olivia Doboș
(8 ani), Angelina Doboș (7 an), și Julia
Doboș (6 ani). Ceilalți cinci copii
accidentați, împreună cu mama lor
Claudia Doboș, au fost duși de urgență
la spital. Durerea aceasta e atât de
mare încât nu putem decât să spunem
cuvintele durerii: „Întoarce-te,
Doamne! Până când zăbovești? Ai
milă de robii Tăi!” (Ps. 90:13).
r De vineri după amiază un grup
frumos de tineri și entuziaști ai aerului
curat de pădure, au avut o tabără cu
corturile la „Pleasant Creek
Campground”, lângă „Starved Rock
State Park,” la două ore de Chicago, de
unde unii se întorc la serviciul divin de
diseară, cu ajutorul Domnului.
r Vinerea viitoare 2 august, se
încep la noi studiile biblice pentru
tineret, de la orele 7:00 pm.

VBS 2019. Printre activitățile cu tinerii și copiii, au fost concursuri biblice, studii
din Epistola către Efeseni, ieșiri de msiune la sediul organizației „Feed My
Staving Children” (unde au îpachetat împreună cu alte grupuri 140 de pachete cu
alimente pentru săracii din Africa), și o vizită la casa de bătrâni „Summit of
Uptown Nursing Home - Park Ridge” din apropierea bisericii.

„Terapia”
Cu un cuvânt Tu poți, Isuse,
Opri furtuna cea mai rea,
Așa cum Marea se supuse
Când ai certat-o, și tăcuse,
Uimită la porunca Ta.
Tu poți, Isuse, să dai pace,
Iar pașii Tăi de dor și vis
Să calce volbure buimace,
Să schimbe vânt de promoroace
Într-un zefir de Paradis.
Tu poți, Isuse, dintr-odată,
Să vindeci boala cea mai grea,
Ca și cum n-a fost niciodată,
Ca și cum molima turbată
În nici un test nu exista.
Dar vrem să ne mai dai răbdare,
Să stăm, și să nu ne grăbim,
Oricât de lungi și-apăsătoare,
Ar fi vegherile-n vâltoare,
Numai la Tine să privim.
Știm că ne dai răspuns la toate,
Dar nu întocmai cum vrem noi;
Și, vai, cu-atâta greutate
Pricepem marea-Ți bunătate
În al durerilor șuvoi.
Cândva, din slăvile senine,
Isuse, când Te vom vedea,
Vom înțelege mult mai bine
De ce-ai lăsat să se îmbine,
Suspin și har sub crucea grea.
Deci, orice-ar fi acum, să fie, —
Răspunsul Tău e minunat…
Și după-o lungă „terapie”,
Noi spunem plini de bucurie:
Îți mulțumim cum ai lucrat! (vp)

„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)

Vie Îmărăția Ta!
Sunt două cereri importante în
rugăciunea domnească: „Vie împărăția
Ta”, și „Facă-se voia Ta”. În amândouă
accentul e pe „a Ta”. Lucrul acesta se
vede deslușit fiindcă acum este pe
pământ o altă împărăție, și în lume se
face o altă voie, voia altuia.
Această altă împărăție, împărăția
lumii de acum, va trebui să cadă atunci
când are să vină împărăția lui
Dumnezeu. Amândouă împărățiile stau
în confliict la fiecare pas, stau în cea mai
grozavă împotrivire una față de alta. Ele
caută să pună mâna pe același ținut, pe
aceeași țară, doresc dominația
universală. Ele nu pot sta una lângă alta.
Nu pot coexista pașnic.
„Vie împărăția Ta” cuprinde în chip
firesc cererea: „Să piară împărăția
cealaltă, a lumii de acum” „Vie
împărăția Ta” vrea să zică mai departe:
„Vie Împăratul”, fiindcă negreșit că nu
este nici o împărăție fără un împărat.
Prin urmare cererea aceasta înseamnă
mai departe: „Să piară stăpînitorul
lumii,” uzurpatorul care vrea să arate că
are lumea în stăpânire. La fel, „Facă-se
voia Ta” cuprinde cererea: „Să nu se
facă cealaltă voie”, voia lui Satan.
Rugăciunea aceasta este radicală,
categorică, revoluționară.
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