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Dacă vrei să-ți dai seama cât de bogat ești, numără binecuvântările pe
care le ai, și care nu pot fi cumpărate cu bani... Cu cât ne aplecăm mai
jos înaintea lui Dumnezeu, cu atât stăm mai drept înaintea oamenilor...
Timpul cel mai potrivit pentru acordarea instumentelor (a inimilor noastre)
este devreme dimineața, înainte ca să înceapă concertul (Ps. 5:3)... Ce
Dumnezeu a spus că este greșit, nu poate fi corect politic niciodată...

Râul care curge frumos
împotriva vântului, și ca un loc de
scăpare împotriva furtunii, ca niște
râuri de apă într-un loc uscat, ca
umbra unei stânci mari într-un pământ
ars de sete.” (Isaia 32:2)
Ce frumoasă imagine a Domnului
Isus! Lumea e un loc de pustie, un
pământ ars de soare, cu uscăciune și
moarte, dar râul acesta aduce viață, o
viață care curge din Stânca veacurilor
și face ca pustia și țara fără apă să se
bucure, iar pustietatea să se veselească
1. Râul care aduce liniște sufletească și să înflorească în frumusețea harului
„O! de ai fi luat aminte la poruncile lui Dumnezeu.
Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un
râu, și fericirea ta ca valurile 4. Râul care aduce rodnicie
mării.” (Isaia 48:18).
„Voi face să izvorască rîuri pe
Viața unora este tulburată mereu de dealuri, și izvoare în mijlocul văilor;
îngrijorări și nemulțumiri, ca vâltoarea voi preface pustia în iaz, și pămîntul
unor cataracte de ape care se prăvălesc uscat în șivoaie de ape.” (Isaia 41:18)
din munte. Dar viața în Duhul, e ca un
Iată ce face Domnul cu cei pe care-i
râu liniștit care curge lin și pe malurile iubește! Îi face să se sature de belșugul
căruia cresc pomi roditori.
Casei Sale, și-i adapă din șuvoiul
desfătărilor Sale. (Psalmul 36:9).
2. Râul care aduce bucurie
„Este un râu, ale cărui izvoare 5. Râul care aduce frumusețe
înveselesc cetatea lui Dumnezeu,
„El este ca un pom sădit lîngă un
sfântul locaș al locuințelor Celui Prea izvor de apă, care își dă rodul la
Înalt.” (Psalmul 46:4).
vremea lui, și ale cărui frunze nu se
Neemia spunea poporului de la veștejesc: tot ce începe, duce la bun
Ierusalim că „bucuria Domnului este sfîrșit.” (Psalmul 1:3).
tăria noastră” (Neemia 8:10). O avem
Viața celor credincioși nu este o
în inima noastră fiindcă Duhul Sfânt viață de negări și interziceri, de
este Duhul bucuriei și laudelor lui frământări și temeri; ci una de belșug,
Dumnezeu. Bucuria aceasta este o de libertate și făgăduințe frumoase.
roadă a Duhului, și e mai mult decât ce „Oriunde ajunge-acest râu minunat
avem sau nu avem, mai mult decât ce Se bucură inimile;
vedem sau nu vedem.
Că pacea lui scumpă-n ele de-a intrat
Încetează durerile!”
3. Râul care dă siguranță în viață
Ne adunăm și noi la râul părtășiei cu
„Fiecare va fi ca un adăpost Domnul Isus ca să-I lăudăm Numele!
Poate vă mai amintiți de cântarea de
cor care se cânta de obicei la serviciile
divine de botez la noi în țară, și care
răscolea în suflet amintiri dragi și la
care ne înlăcrimau ochii...
„Cunosc eu un râu care curge frumos,
Şi trece-n linişte prin ţări;
Dar apa-i sclipeşte ca far luminos,
Prin care se fac vindecări!”
Cântarea spune despre un râu al harului
divin, un râu de prospețime spirituală:

Am primit un mesaj interesant de la
câteva persoane, și citindu-l, la
început nu l-am înțeles, dar la a doua
privire mi-am dat seama că se referă
la alegerile din America unde
democrații au simbolul un măgar iar
republicanii un elefant. Și atunci am
înțeles tâlcul lui pentru vremea
aceasta tulbure pe care o trăim...

În următoarele zile și
săptămâni, nu lăsați ca:
„Elefantul”
și
„Măgarul”
să vă facă să uitați că
aparțineți
„M i e l u l u i”
Doamne, ajută-ne să fim lumină și
nu pricini de poticnire pentru cei
care nu-L cunosc pe Mielul fără
cusur și fără prihană; ci să vorbim și
să trăim ca oameni care avem o
Împărăție care nu se clatină, ci stă
întărită pe vecie, iar Regele nostru
Isus Hristos domnește cu slavă și
mărire în vecii vecilor.
„Cuvintele gurii unui om sunt ca
niște ape adânci, izvorul
înțelepciunii este ca un șivoi care
curge într-una.” (Proverbe 18:4).
Printre mijloacele moderne de
comunicație sunt astăzi și
telefoanele, și convorbirile on-line,
și face-book, și e-mailurile, și whatsupurile, etc. Versetul acesta ne
îndeamnă să folosim „convorbirile”
în așa fel încât ele să aducă
vindecare, lumină, pace, bucurie și
evanghelie - altora. Mai bine să
vorbim între noi cu psalmi decât să
„ciripim” fără folos.

r Începând de săptămâna trecută
grupul tinerelor perechi din biserica
noastră a reînceput studiul biblic în
fiecare marți seara pe Zoom. Noul curs
de învățătură este după cartea lui Max
Lucado, Unshakable Hope: Building
Our Lives on the Promises of God.
Studiul cuprinde 12 sesiuni de
aprofundare a
promisiunilor lui
Dumnezeu, care aduc în inima
credincioșilor Lui o întărire a credinței
și a rezemării totale în providența lui
Dumnezeu. Grupul acesta de tineri e
deschis pentru oricine dorește să
participe. Luați legătura cu Sylvan sau
Marc Popovici.
r Fratele Emi Pavel, din Houston
Texas (care a crescut în mijlocul
nostru), fiul fratelui Nelu și s. Doina
Pavel, a fost promoval ca locotenent în
forțele de poliție ale orașului. Felicitări,
și ne rugăm ca Domnul să-l păzească în
timpurile acestea atât de nesigure și
periculoase.
r Sora Angela Popovici fica fr Pitt
Popovici urmează să fie operată în
câteva săptămâni, ne urmărește pe
internet si se bucură de părtășia aceasta
la distanță. Să o purtăm în rugăciune.
r Fratele Aurel și sora Ica Burcă sau întors din vizita la copii și rude în
Houston.
r Decese: Mai demult în revista
publicată de Salvation Army („The War
Cry”) era o rubrică în care erau amintiți
cei plecați la Domnul, dar nu se numea
Obituarii, sau Înmormântări, sau
Decese, ci „Promovați la slavă”.
Citeam des revista aceasta fiindcă
mergând la închisoarea Cook County
unde Laurian și cu mine făceam parte
dintr-un grup de misiune care

cercetam pe deținuți și mărturiseam pe
Domnul, primeam revista de la alții și
rubrica „Promovați la slavă” avea
cuvinte de mângăiere. Despre aceștia
care sunt amintiți mai jos și despre alții
ne putem alina durerea știind că au fost
chemați la Domnul și că moartea
pentru cei credincioși este o mutare la
slavă, cu adevărat o promovare, o
avansare în cinste și o îmbogățire din
tezaurul harului lui Dumnezeu.
- Vineri, 30 oct. a trecut la Domnul
în Romania Vasile Pintea în vârstă de
80 de ani, frate de corp cu sora Viorica
Opriș, unul din cei 6 frați ai sorei
Viorica. Fratele Pintea a fost un bun
credincios în Timișoara și un talentat
poet creștin.
- In România a trecut la Domnul
tatăl sorei Annie Tămășan, fr Mihai
Muscan, în vârstă de 94 de ani. A fost
prizonier de război în Germania,
eliberat de armata americană, un bun
credincios, un frate activ în biserică și
un model de soț și părinte.
- Fratele Nelu Ciupuligă a trecut la
Domnul duminica trecută dimineața
11/8/2020. El a fost unul din dirijorii
de cor de la biserica Logos în virstă de
64 de ani.
Sincere Condoleanțe tuturor
familiilor îndoliate
r 60 de ani de căsnicie! Felicităm
pe fratele și sora Dan și Viorica Mitroi
care au împlinit 60 de ani de căsătorie.
Domnul să-i binecuvinteze cu sănătate
și bucurii în familie. Spunem
binecuvântarea dată de Domnul peste

„Ținta poruncii
este dragostea, care
vine dintr-o inimă
curată, dintr-un
cuget bun
și dintr-o credință neprefăcută…”
(I Timotei 1:5).
Israel să fie și peste familia Mitroi:
„Domnul va face ca binecuvântarea să
fie cu tine în grânarele tale și în toate
lucrurile pe cari vei pune mâna. Te va
binecuvânta în țara pe care ți-o dă
Domnul, Dumnezeul tău..” (Deut. 28:8).
r Sora Eunice Ilia a început
repetițiile cu corul de copii pentru
sărbătoarea Crăciunului.
r Duminică a fost un *bake sale*
cu succes pentru suportarea lucrării cu
copiii din biserica noastră Betel.
r Am salutat pe sora Mia Costin
care a fost prezentă la închinăciune după
un timp de boală la spital și acasă.
r Sora Florica Popa, mama sorei
Delia Ordeanu, care se află acum în
România, la Beiuș, a fost o vreme
bolnavă, dar acum este mai bine. Ne
rugăm pentru dânsa și pentru alții care
sunt afectați de diferite boli.

... Și nu ne duce pe noi în ispită!
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