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Însemnarea de deasupra Crucii
„ Pilat a scris o însemnare, pe care a pus-o deasupra crucii, și era scris:
„Isus din Nazaret, Împăratul Iudeilor.” (Ioan 19:19).
Era obiceiul ca primele cuvinte să fie puse deoparte și să reprezinte
întreaga frază (așa cum SUA înseamnă Statele Unite ale Americii). Dar la
inscripția pusă de Pilat la cruce, inițialele înseamnă mult mai mult.
Tradiția catolică folosește inițialele latine INRI, „Iesus Nazarenus Rex
Iudaeorum” (Isus Nazarineanul Regele Iudeilor). Dacă luăm fraza ebraică și
folosim metoda inițialelor, ne dăm mai bine seama de ce s-au revoltat iudeii
când au citit tăblița pusă de Pilat deasupra capului Domnului Isus. În Ebraică,
„Iehoshua Hanașri Vemelech Haiehudem”, IHVH. Dar consoanele acestea
reprezintă tocmai „tetragramatonul” Numelui lui Dumnezeu (Eu sunt Cel ce
sunt!), a cărui pronunție s-a pierdut fiindcă evreii au considerat că Numele sfânt
al lui Dumnezeu nu e bine să fie pronunțat de limba omenească, și l-au înlocuit
numele cu Adonai (Domnul), și de la care avem numele tradițional Iehova sau
mai recent Yahweh. Când au văzut evreii tăblița, s-au revoltat și i-au cerut lui
Pilat să schimbe cuvintele, dar Pilat obosit de cârtirile lor, le-a răspuns scurt,
„Ce am scris am scris!” Și așa a rămas tăblița pe crucea răstignirii Domnului.
Da, profetic și providențial, a rămas scris că Mielul lui Dumnezeu este chiar
Însuși Dumnezeu care ne răscumpără! Slăvit să-I fie Numele în veci!

r Miercurea trecută ne-am bucurat
de vizita fratelui Damian Ion și a
sorei Marinela Damian din Arad, care
ne-au adus vești bune și de la bisericile
din Aard și împrejurimi, și de la liceul
Alexa Popovici. Fratele Damian este
păstorul bisericii din Radna-Lipova și

lucrează cu Evanghelia în 26 de
biserici din Valea Mureșului, fiind
totodată profesor asociat la catedra de
socio-umane și în bordul de conducere
al Liceului, iar sora Marinela este
profesoară de limba română. Liceul
acesta are cea mai bună rată de
promovare (100%), prima școală în
topul liceelor din Arad, fiind urmată
de liceul „Moise Nicoară”. Liceul
„Alexa Popovici” are în prezent
aproape 800 de elevi, și urmează să-și
construiască un nou campus. A fost o
mare bucurie să-i avem cu noi pe Ion și
Marinela Damian și să aflăm atâtea
vești de bucurie din Arad.
r Duminica trecută a fost cu noi la
serviciul divin de seara fratele Aurel
Bălici, păstor asistent
la Biserica Penticostală
„Ghetsimani” (strada
Elston). care ne-a adus
un salut și o mărturie
frumoasă despre lauda
Domnului în orice stare
și în orice loc.

r Deces în Florida: Duminica
trecută 28 iulie, noaptea înspre ziuă, a
murit prietenul nostru Cica Traian în
Hollywood, Florida în vârstă de 97 de
ani. Știrea ne-a adus-o sora Lidia Mic,
de la prietenul Vasile Râniosu,
ginerele celui decedat.
r La plecare și la venire.
„Domnul te va păzi la plecare și la
venire de acum și până în veac:
- Familia Ilisie Radu, Mariana și
Amber s-a întors din România, după o
călătorie frumoasă și sub paza Tatălui
ceresc. Fratele Radu Ilisie ne-a
istorisit cum Bunul Dumnezeu i-a ferit
pretutindeni și de accidente și de boli
în timpul călătoriei.
- Fratele și sora Dan și Viorica
Mitroi au fost cu noi la închinăciune
în duminica trecută și fratele Mitroi a
adus bisericii un cuvânt de întărire și
cercetare.
- Sora Felicia Negru a plecat
pentru o scurtă vizită în Arizona
- Sora Răscol a plecat în România
de urgență în urma știrii pe care a
primit-o că fratele ei a decedat la
Craiova.
- Fratele Teo Pop a plecat într-o
scurtă călătorie în România.
- Nathan, Emma și Tiffany Măduța
au fost cu noi, la adunare, și în tabăra
cu corturile, și în vizită la bunici.
r La Mulți Ani: Mary Hrișka, a
sărbătorit împlinirea vârstei de 20 de
ani, împreună cu
ceilalți tineri la ora
tineretului de vineri
seara, după studiul
biblic. Îi facem și noi
toți urarea de har,
sănătate și bucurie în
binecuvântările
Domnului Isus.

Sfârșit de an școlar la Liceul Baptist „Alexa Popovici” din Arad, festivitatea de
graduare la Biserica Speranța, iunie 2019, clasa XII, Marinela Damian, dirigintă.

Familia Vasile și Ani Tămășan și grupul de misiune care se află în România, la tabere
de copii în Maramureș, județul Cluj și lângă Sibiu.

Săptămâna trecută, tinerii noștri cu corturile la Starved Rock State Park

„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)

Chiar dacă ne dai, Isuse,
Doar dureri pe-un drum de chin,
Doamne, să nu lași vreodată,
Disperarea să ne bată,
Și nici dragostea de lume
Nu lăsa să ne sugrume;
Ci mai dă-ne har deplin,
S-avem sufletul blajin
Cu speranța-n cer senin.
Chiar dacă așezi, Isuse,
Peste noi poveri de dus, —
Nu comode, nu ușoare,
Ci poveri apăsătoare,
Îndesate cu suspine
Și cu spini de mărăcine;
Fă-ne sufletul supus,
Să vedem mult mai presus
Harul ce ni l-ai adus.
Chiar dacă ne chemi, Isuse,
La slujirile de jos,
Oricât de umilitoare,
Cu zdrobiri îngrozitoare,
Și cu lacrimi de durere,
Ca o turmă de junghiere…
Fă-ne să vedem frumos,
Chiar în ceasul neguros
Chipul Tău mai luminos.

Sora Rodica Babii, fiind în România luna
trecută pentru a finaliza tipărirea cărții
biografice a soțului, regretatul Mihai Babii,
a vizitat Biserica Baptistă Betel din Iași, în
imaginea de mai sus.

Chiar dacă ne iei, Isuse,
Tot ce-avem drag pe pământ,
Dacă cei iubiți ne lasă,
Sau îi chemi la Tine-acasă,
Și rămânem dintr-odată,
Ca o cârpă aruncată…
Vrem să stăm în legământ,
Să Te așteptăm cântând,
Vino, Doamne, mai curând. (vp)

Duminica viitoare, misiune la Akron, în
țara amișilor, serviciu divin în aer liber.

Youth Activities in this month
1. Bible Study, Friday at 7:00-8:00 PM.
2 Youth Choir practice after Bible study:
- August 16, 23, and 25.
- We will sing in Church on
August 25.
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