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Nu
vă
temeți !

În Mijlocul Furtunii
Se pare că nu mai e nici o scăpare… Cerul se întunecă amenințător.
Furtuna bate cu o furie nebună. Valurile cresc în jurul nostru și parcă tenebrele
întunericului se deschid în față. Totul pare o volbură de moarte, și corabia vieții
se sfărâmă sub ochii noștri…
Atunci, în momentele de culme ale disperării, nu simțim oare cum Cineva
pășește peste valuri și Se apropie de noi? Este Domnul! Nmai El poate călca
peste spuma învolburată a valurilor. Este Domnul! Numai El, numai El, fiindcă
El este Stăpânul mării, Stăpânul valurilor care ne amenință.
Atunci, nu auzim oare un glas care se ridică peste mugetul talazurilor și
ne spune, Eu sunt, nu vă temeți! O, binecuvântat este acest „Eu sunt” ca demult
în graiul divin din rugul aprins în pustia vieții lui Moise; și acest „Nu vă temeți!”
care este singurul care poate să ne liniștească.
„Apoi S-a suit la ei în corabie… și a stat vântul” (Marcu 6:51). Domnul
trebuie să vină în corabia noastră, ca să se potolească vântul. — Nu vrei în
disperarea furtunii în care ești să-L primești pe Domnul în corabia vieții tale?

m În duminica trecută a avut loc
m La serviciul divin
binecuvântarea celui de-al doilea de seară am avut ca
copilaș născut în familia Jonathan și oaspete pe sora Natalia
Alla Dinu, Tristan Dinu. Cu ocazia Mocan din Ungheni,
Republica Moldova, care
a prezentat lucrarea
bisericii „Lumina
Lumii” din Ungheni, biserică păstorită
de soțul dânsei, Gheorghe Mocan.
Misiunea bisericii din Ungheni s-a
extins și în satele din jur, Petrești,
Rădeni, Sculeni și Cornești. Sora
Mocan a găzduit în casa sorei Barac
m Printre cei care s-au întors din
călătorii a fost și fratele Simion Burcu,
care a fost în Arizona, la copii și
nepoți. Iar dintre cei care au fost
bolnavi de gripă și sunt mai bine,
aceasta am salutat între noi pe: Aida și familia Ilciuc. Bun Venit acasă,
Paul Dinu, Peter și Naomi Dinu, Tim și preaiubiților!
Angelica Tablă, Radu și Darlene
Văleanu, unchi și mătușe al copilașului
m În duminica trecută, de 16
adus la binecuvântare. Tot atunci a fost februarie, fratele Larry Gașpar a
cu noi familia Ioan și Dorina Ștef. De împlinit vârsta de 85 de ani. Felicitări
toți ne-am bucurat de o scumpă de ziua nașterii și ne bucurăm de harul
revedere și ne rugăm ca binecuvântarea pe care-l toarnă Domnul celor ce se
Tatălui ceresc să fie peste ei revărsată încred în El. Tinerețe fără bătrânețe!
din plin.
m La adunarea
m Printre oaspeții Casei Domnului de miercuri am avut
în duminica trecută, am salutat familia v i z i t a f r a t e l u i
Mary și Vasile Țiplea din Oradea. Sora G e o r g e Ș e r b a n ,
Mary e soră de corp cu fr. Aron Duca păstorul bisericii
iar fratele Vasile e frate de corp cu „ S p e r a n ț a ” d i n
fratele Liviu Țiplea din California. Fr Drăgănești-Olt și
Vasile Țiplea a adus un salut bisericii și lucrător harnic în multe localități de pe
un mesaj din Cuvântul Domnului. Am meleagurile Olteniei. Fratele Șerban a
aflat cu ocazia aceasta că fratele Vasile prezentat bisericii greutățile și nevoile
Țiplea a simțit chemarea să vestească lucrării din această zonă săracă a
Evanghelia, și face lucrarea aceasta în Romaniei din punct de vedere spiritual
multe localități din Bihor.
și economic.

La patinaj,
sportivii noștri,
lunea trecută,
17 februarie,
de Ziua
Președinților,
zi liberă de la
școală și zi
liberă pentru
tineri și copii
să se bucure
din nou
împreună.

Oastea noastră crește:
Miercuri, 19 februarie, s-a născut în California în
familia Raul și Emily Hegyeș un copil de parte bărbătească,
sănătos și frumos, căruia părinții i-au pus numele Emmett
Maxwell Hegyeș. La naștere copilașul a avut greutatea de 7
lbs-12 oz, și lungimea de 19.5 in. Și părinții sunt bine
sănătoși, și la fel și bunicii (în special fratele Fredy și sora
Flory Hegyeș de la noi). Iar noi spunem cu bucurie, Slăvit să
fie Domnul.
„Și un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat, și I-a zis: „Doamne, dacă vrei,
poți să mă curățești.” (Matei 8:2). Din istoria acestui om să învățăm trei lucruri:
Cine era el? Era un om nenorocit, un om fără speranță. Boala era incurabilă!
Ce a făcut leprosul? A venit la Domnul Isus în mijlocul mulțimii care era în
jurul Lui. Nu i-a fost rușine să-I spună Domnului necazul și nevoia lui. A crezul
în puterea de vindecare a Domnului: Dacă vrei , poți să mă curățești!
Ce a căpătat leprosul? Citind pasajul biblic mai departe, aflăm că Isus a întins
mâna, S-a atins de el, și a zis: „Da, vreau, fii curățit!” Și îndată a fost curățită
lepra lui. Ce glorie mântuitoare este în atingerea Domnului Isus de noi!

Deces: Sora Gina Stăuceanu, soția fratelui Daniel Stăuceanu (bine cunoscut

muzician, compozitor și dirijor), a plecat la Domnul. Înmormântarea a avut loc
în Colorado Springs, unde familia s-a mutat, iar în seara de ieri, 22 februarie, la
Los Angeles, în biserica Betania, a avut loc un Memorial în amintirea sorei Gina
Stăuceanu. Anunțul l-am luat din cel făcut de sora Lucia Cifor pe Internet, în
care se dă amănuntul că fratele Daniel Stăuceanu a împlinit anul acesta la 13
februarie vârsta de 90 de ani. Anunțul făcut se încheie frumos cu cuvintele:
Dragilor, Domnull să ne lumineze ca să știm să binecuvântăm după cum am fost
binecuvântați!

Sora Maria Postescu s-a întors din
România de la înmormântarea mamei,
care purta același nume, Maria
Postescu, și pe care Domnul a chemat-o
acasă la vârsta de 83 de ani. Exprimăm
condoleanțe sorei Maria și ne rugăm ca
Părintele mângăierilor cerești să-i dea
nădejdea și bucuria întâlnirii pe celălalt
mal al vieții. Iată câteva crâmpeie din
viața mamei:
Mama Maria Postescu s-a născut în
comuna Jina, județul Sibiu, la 22
septembrie 1937. În anul 1957 la 25
august L-a mărturisit pe Domnul în apa
botezului la Sebeș Alba, fiind botezată
de fratele Alexa Popovici. în octombrie
1960 s-a căsătorit cu Daniel Postescu
și au avuy cinci copii. La 36 de ani a
rămas văduvă și cu ajutorul Domnului
i-a crescut pe cei cinci copii pe calea
Domnului și spre slava Lui. Anul
acesta, la 11 februarie Domnul a
chemat-o acasă la odihnă și la
răsplătirile unei vieți trăite în credință.
„În El avem răscumpărarea, prin
sângele Lui, iertarea păcatelor, după
bogățiile harului Său…” Efeseni 1:7.
Ce minunat e Domnul! Ne iartă
păcatele, ne înnoiește viața, ne dă o
altă inimă, ne transformă din slavă în
slavă, ne pune să ședem într-un loc
sigur în locurile cerești, ne face
moștenitori ai gloriilor viitoare…, și
toate „după bogățiile harului Său”, nu
după cum am dori noi, căci dorințele
noastre sunt prea sărace, ci după
măsura bogățiilor harului Său,
nemărginit, fără capăt, glorios, infinit!

„Ținta poruncii
este dragostea, care
vine dintr-o inimă
curată, dintr-un
cuget bun
și dintr-o credință neprefăcută…”
(I Timotei 1:5).

Mai bine…
Mai bine… să fiu fără nume,
Un anonim pierdut în lume,
Să n-am nici faimă, nici renume…
Dar să Te am Păstor pe Tine,
Isuse Doamne, lângă mine.
Mai bine… fără sănătate,
Și apăsat de nedreptate,
Să știu că le-am pierdut pe toate…
Dar să Te am Păstor pe Tine,
Isuse Doamne, lângă mine!
Mai bine… foame, sărăcie,
Și cu nimic în farfurie,
Să n-am avere, bogăție…
Dar să Te am Păstor pe Tine,
Isuse Doamne, lângă mine!
Mai bine… zile de durere,
Să nu mai am nicio putere,
Să gust numai pelin și fiere…
Dar să Te am Păstor pe Tine,
Isuse Doamne, lângă mine!
Mai bine… visuri spulberate,
Mai bine roșcove uscate,
Și persecuții-nsângerate…
Dar să Te am Păstor pe Tine,
Isuse Doamne, lângă mine!
Mai bine… alungat afară,
Purtând o cruce grea, amară,
Străin în lume, fără țară…
Dar să Te am Păstor pe Tine,
Isuse Doamne, lângă mine! (vp)
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