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Stăpânul vă invită la masă… „Du-te degrab în piețele și ulițele cetății, și adu
aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi… Ieși la drumuri și la garduri, și pe cei
ce-i vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa!” (Luca 14:21 și 23).

Atena, Grecia: Desigur ultimele
evenimente în anul acesta au adus și la
noi multe schimbări, întrebări, emoții,
dar totdată și un timp de mari
oportunități. Sperăm și ne rugăm ca
fiecare dintre noi să avem ochii
deschiși ca să le vedem, și să avem un
nou start în timpul acesta de criză.
Timpul acesta e bun, fiindcă ne scoate
din rutina activităților obișnuite, ne
face să ne evaluăm prioritățile, și ne dă
ocazia să investim în ceea ce este
lucrul cel mai important: Evanghelia și
câștigarea altora la Hristos. Teama
noastră cea mai mare este să nu
pierdem ocaziile pe care le avem de a
spune despre Hristos. Să fim creativi,
plini de îndrăzneală, cu intenții clare de
a răspândi Jertfa și învierea lui Isus
Hristos, celor care acum sunt mai
deschiși la ascultarea Evangheliei. Prin
harul lui Dumnezeu, suntem cu toții

bine, sănătoși,
lucrăm și chiar
mai mult decât
înainte să vină
peste lume
Covid-10. Am
vrea să aflăm de la voi despre harul pe
care vi-l dă Tatăl ceresc. Vă mulțumim
pentru ajutorul financiar. Rugați-vă
pentru noi!
(Emanuel și Tereza Negru, și copiii,
Paul, Abigail, Lois și Agnes)
wordoflifegreece@gmail.com
In Touch Mission: De la Casa
Dorca, Prilipeț, România: Ionel
Lovescu este cel ce conduce acum
Orfelinatul numit Casa Dorca, și scrie
în Buletinul misiunii „In Touch
Mission International”: Vrem să
mulțumim organizației In Touch

A trecut la Domnul Dorin Opriș, fiul
lui Jean și Viorica Opriș, la vârsta de
51 de ani, după o luptă de 16 luni cu o
boală cruntă, cancer la creier, în data de
7/15/2020. Dorin s-a născut în
Romania în orașul Jibou în data de
05/05/1969, al doilea copil în familie
după sora Mihaela. A venit în Chicago
în 1990 și a lucrat ca asistent medical
în secția de cardiac catheterization la St. Francis și la Swedish Hospital. Dorin
a fost foarte apreciat de colegi și de pacienti, a ajutat pe toți pacienții români
ca translator. Dorin s-a căsătorit cu Sorina Cristina în 2007 și au fost foarte
fericiți impreună. Dorin a fost un tată bun pentru Camil, fiul Cristinei (din
prima căsătorie), care a venit în America la 13 ani. Dorin a fost un foarte
generos, plin de dragoste pentru familia lui, pentru prieteni și a încercat să
ajute pe oricine avea nevoie. Parintii și Mihaela au fost alaturi de el și Cristina
până la terminarea călătoriei pe acest pământ. Ne vei lipsi foarte mult, Dorin,
vei fii totdeauna în inimile noastre. Te iubim! (conf. Mihaela Pielea)

terminarea serviciului militar. Astfel,
astăzi reușim să ajutăm cu literatură
creștină profilată special pentru evrei,
în șase țări la sud de Statele Unite, pe
lângă peste 20 de orașe ameicane. În

luna august câteva sute de voluntari au
participat la marșul „Shalom New
York” peste Brooklyn Bridge, cu
protestul împotriva creșterii antisemitismului, marș care a arătat
Israeliților că urmașii lui Isus Hristos
iubesc poporul evreu.
CRU (Campus Crusade for
Christ), Daniel & Dina Zafiris:
Misiune între sportivi: Viziunea
noastră în următorii ani este:
- Să câștigăm cel puțin 20 de
sportivi care să-și dedice viața în

Mission pentru Sera de Legume pe
care ne-ați făcut-o cadou în primăvara
acestui an. Aceasta ne lungește timpul
de recoltă al legumelor până în luna
noiembrie și ne economisește circa 150 misiunea prinre sportivii români.
de dolari pe lună, în costul alimentelor
- Să avem 2 misionari „full-time” și
necesare la orfelinat.
zece voluntari.
- Să avem trei centre misionare în
Chosen People Ministries, New diferite zone ale României.
York: Prin ajutorul generos primit din
- Să avem o expunere în vestirea
partea d-voastră, am reușit să adăugăm Evangheliei la peste 3 milioane de
două țări la cele 17 pe care le avem în persoane.
parteneriatul nostru global, India și
- Evanghelismul personal să fie
Brazilia. Amândouă aceste țări sunt făcut la peste 1.000 de persoane din
destinații foarte populare pentru tinerii lumea sportului mondial.
israeliți care călătoresc mult după
E-mail : zafirisdaniel@yahoo.com

Din Suferințele Duhului Sfânt

„Ținta poruncii
(2)
este dragostea, care
„De aceea vă spun: Orice păcat și orice vine dintr-o inimă
hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula
curată, dintr-un
împotriva Duhului Sfânt nu le va fi
cuget bun
iertată. Oricine va vorbi împotriva
și dintr-o credință neprefăcută…”
Fiului omului, va fi iertat; dar oricine
(I Timotei 1:5).
va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va
fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel
Raza sfântă de lumină
viitor.” (Matei 12:31-32
Auzim aici din gura Domnului Isus
ceva tragic în legătură cu hula, vorbirea Raza sfântă de lumină
de rău sau de defăimarea Duhului Sfânt. De la Tine fă să vină,
În versetele 24 și 28 este scris că Mai frumoasă, mai curată,
Fariseii au vorbit despre Domnul Isus, Zilnic binecuvântată, —
cum că El scotea dracii cu ajutorul lui Doamne, las-o-n rugăciune
Beelzebub, domnul dracilor, dar de fapt Inima să mi-o-mpreune
Domnul Isus făcea minunile Sale în Cu-ale Tale legăminte,
puterea Duhului Sfânt, și astfel Domnul Să le văd mereu ‘nainte:
explică într-un fel care este păcatul de Tu să-mi fi o Stâncă tare
neiertat. Împotrivirea față de Evanghelia Cu izvor de-nviorare,
Domnului Isus este în cele din urmă o
Ca un fagure de miere,
împotrivire față de Duhul Sfânt, și cei
ce se împotrivesc Duhului Sfânt, pierd Ca o dulce mângăiere!
Tu ești bucuria mea,
singurul mijloc de a fi atrași la
Și acum și pururea!
Dumnezeu. „Vă este de folos să Mă
duc; căci, dacă nu Mă duc Eu,
Mângăietorul nu va veni la voi; dar Fără Tine pe cărare,
dacă Mă duc, vi-L voi trimete. Și când Nu mai am orientare,
va veni El, va dovedi lumea vinovată în Și devine dintr-odată,
ce privește păcatul, neprihănirea și Toată zarea-ntunecată.
judecata.” (Ioan 16:7-8).
Făr-al Tău Cuvânt de pace
Duhul Sfânt convinge lumea de Cerul negură se face,
păcat și nevoia de pocăință. Fără Duhul Fără sfânta-Ți îndurare,
Sfânt nu este naștere din nou.
Viața nici un rost nu are;
Hula împotriva Duhului, în plus,
atribuie lucrarea Duhului Sfânt altora. Dar cu Tine lângă mine,
Și aici, e un semnal de alarmă, fiindcă Toată bucuria vine,
așa ușor suntem păcăliți de emoții, Căci la Tine-i izbăvirea,
sentimente, talente oratorice, și repede Dragostea și fericirea.
Da, ești bucuria mea
uităm că avem de-a face cu lucrarea
Duhului care merită slava.
Și acum și pururea! (vp)
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