atât îºi sacrificã din timpul lor, ºi oferã
din banii lor pentru ca alþii sã ajungã sã Îl
„vadã” pe Dumnezeu. Îi mulþumesc
Domnului pentru aceste 3 zile!
Iulia Brãtulescu

mãrturiile celor de aici. Le mulþumesc
tuturor celor care au tradus, pentru modul
minunat în care s-au descurcat. Am fost
acum a ºasea oarã aici ºi cu fiecare an sunt
tot mai binecuvântat. Domnul sã vã
binecuvinteze!
Tom Golden

Noi am adus ochelari pentru a le
îmbunãtãþii vederea fizicã, dar cea
spiritualã poate fi îmbunãtãþitã doar de
Dumnezeu. Noi suntem mâinile ºi
picioarele Domnului aici pe pãmânt care
aratã dragostea ºi bunãtatea Sa. Suntem
diferiþi în limbajul nostru dar El ne
cunoaºte pe fiecare în parte ºi pentru noi
ªi-a dat Fiul ca noi sã avem viaþã veºnicã
ºi sã Îl lãudãm indiferent de limba noastrã.
Domnul sã vã binecuvinteze!
Jacquelyn Davidson

Am avut o sãptãmânã minunatã
atât românii cât ºi americanii, am lucrat
foarte bine împreunã, am distribuit mai
mult de 1200 perechi de ochelari dar cel
mai important este cã au fost mai mult de
ºapte zeci de oameni care L-au ales pe
Domnul Isus. Biserica din Ellisville ºi
Biserica Biruinþa au un parteneriat
minunat, iar Dumnezeu a binecuvântat
aceastã sãptãmânã.
Russ Ewing

Prin aceastã lucrare, pe lângã
faptul cã am împãrþit ochelari, am împãrþit
ºi dragostea Domnului, i-am ajutat cu
nevoile lor fizice ºi cred cã am arãtat
oamenilor cã nu conteazã naþionalitatea
noastrã, noi putem lucra împreunã doar
prin dragostea ºi bunãtatea Lui. Domnul
sã vã binecuvinteze!
Patricia Kay Bullok

ANUNÞURI:
Luni - ora 18 Comitet
Miercuri - ora 18 - Repetiþie de cor
Joi - ora 18 - Bisericã
- la terminarea programului,
liderii Awana se întâlnesc pentru o scurtã
dar importantã ºedinþã
Vineri - ora 17 - clubul pentru copii
Awana
Vineri- ora 18 Seminar „ªcoala
Prorocilor”
30
Duminicã - ora 9 Catichezã - în vederea
pregãtirii pentru botez.
ora 10 ºi 17- Serviciu de închinare

Eu cred cã am fost mai
bincuvântatã decât cei care au venit la
aceastã lucrare. Am simþit cã românii au
multã pasiune în ceea ce fac iar noi trebuie
sã o canalizãm spre Dumnezeu. Iubesc
România ºi oamenii de aici ºi sper ca
Domnul sã-mi ofere ºansa de a mã
întoarce. Domnul sã vã binecuvinteze!
Jane Pieber

STUDIU BIBLIC:
Romani 8:28-39
Garanþia credincioºiei lui Dumnezeu
Dumnezeu "care n-a cruþat nici chiar pe
Fiul Sãu, ci L-a dat pentru noi toþi" (8:32),
va desãvârºi, cu siguranþã, chipul Fiului
Sãu în noi, fãcând ca toate lucrurile sã
lucreze împreunã spre acest cel mai mare
bine al nostru.

A fost o ocazie minunatã pentru
noi de a rãspândi Cuvântul lui Dumnezeu
ºi sunt foarte fericit pentru toþi cei care au
hotãrât sã se predea Domnului, mã bucur
cã am putut sã îi ajutãm, atât fizic cât ºi
spiritual dar cel mai mult m-au atins
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SOMN…SCUMP
„ªi un tânãr, numit Eutih, care ºedea pe fereastrã, a adormit de-a binelea în
timpul lungii vorbiri a lui Pavel; biruit de somn, a cãzut jos din catul al treilea, ºi
a fost ridicat mort.“ (Faptele apostolilor 20:9)

O

ameni care dorm la serviciile de închinare în biserici au existat în toate timpurile
de când fiinþeazã Biserica. Însã întotdeauna somnul în bisericã îi costã scump pe
cei care se lasã biruiþi de el. Eutih a fost un tânãr care a plãtit cu viaþa neglijenþa sa
faþã de Cuvântul lui Dumnezeu prin faptul cã s-a lãsat biruit de somn ºi a cãzut de la etajul
trei, doar minunea lui Dumnezeu fãcând posibilã readucerea sa la viaþã dupã ce fusese
declarat mort.
Experienþa lui Eutih este o atenþionare severã pentru toþi cei care trateazã
superficial venirea lor în Casa Domnului. Oare câþi tineri nu dorm somnul indiferenþei ºi
al plictiselii fiind de multe ori absenþi total de la ceea ce se întâmplã în jurul lor? Oare câþi
nu dorm somnul rutinei, îndeplinind mecanic un ritual, fãrã sã conºtientizeze importanþa
închinãrii ºi rolul Cuvântului în viaþa lor? Oare câþi alþi oameni s-au perindat prin bisericã
ºi totuºi conºtiinþa lor a rãmas tot adormitã ºi prea puþini dintre aceºtia au înþeles în
confruntarea cu Cuvântul Domnului cã starea lor nu este dupã placul lui Dumnezeu ºi cã
au nevoie de pocãinþã? Oare câþi au auzit clar în urechile lor cã Scriptura le vorbeºte
personal când le spune: „Deºteaptã-te tu, care dormi, scoalã-te din morþi, ºi Hristos te va
lumina.”“ (Efeseni 5:14)?
Mãcar Eutih avea circumstanþe atenuante, deoarece în seara cu pricina, Pavel îºi
lungise vorbirea pânã dupã miezul nopþii, acesta fiind nevoit probabil sã-l asculte ore în
ºir. Predicile din zilele noastre, rar ajung la o orã ºi sunt destui care ºi aºa considerã cã
dureazã prea mult. Odihna este necesarã, obligatorie ºi binevenitã pentru fiecare om. Însã
îþi trebuie multã nechibzuinþã ca sã dormi tocmai în prezenþa lui Dumnezeu ºi în timpul
transmiterii Cuvântului Sãu. Orice fel de somn te-ar cuprinde în contextul acesta, nu-l
lãsa sã te biruiascã. Te va costa prea mult.
pastor Daniel Chereji
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Biblii… ºi tare mi-e teamã cã uneori,
conºtiinþa ºi pãzirea fapticã a orânduirilor
lui Dumnezeu sunt proporþionale cu
preþul pe care l-am plãtit pentru Bibliile
noastre. E greu sã motivezi un tânãr sã
cânte pasional versurile ce-i stau înainte.
Învãþãm versuri contemporane pe de rost,
dar dacã mergem în faþã sã cântãm fãrã foi
riscãm un dezastru…
Bunicuþa de 84 de ani mi-a arãtat
zilele acestea cã diferenþa între mine ºi
dânsa nu este doar de 57 de ani. La vârsta
mea învãþase psalmi la rând pe de rost ºi
acum, cu ochii înceþoºaþi de vreme, cu
corpul în poziþie orizontalã, având drept
priveliºte tavanul, avea singura comoarã,
suspinurile davidice ºi Cuvintele lui
Dumnezeu, deºi nu are contextul multora
dintre noi. Avem totul la dispoziþie ºi
trupurile noastre au privilegiul unui
confort secular, dar mintea noastrã
rãmâne confuzã într-un corp comod.
M-am rugat pentru sãnãtatea
bunicii mele ºi pentru cea a vecinei de
salon. M-am mai rugat sã nu fi trecut
degeaba prin viaþa mea…. O, Doamne, de
ar þinti cãile mele la pãzirea poruncilor
Tale!...
ªtefi Vas

Adevãratele comori...
„O, de ar þinti cãile mele la pãzirea
orânduirilor Tale…” (Psalm 115:5)
Am citit Psalmul 119 ºi mi-am
dat seama personal cã adeseori este o
mare prãpastie între oftatul psalmistului
ºi oftatul creºtinilor de azi în sensul
pasiunii dupã „orânduirile” lui
Dumnezeu, dupã Scripturã ºi împlinirea
ei…
În patul vecin din salonul de
spital în care este internatã bunica mea,
am avut onoarea sã întâlnesc o doamnã în
vârstã de 84 de ani, care m-a impresionat
nu doar cu umorul ºi buna dispoziþie care
o caracterizeazã, dar mai ales cu
capacitatea de a recita versuri dupã
versuri. Ieri am început sã-i vorbesc
despre dragostea lui Dumnezeu arãtatã pe
Golgota pentru fiecare dintre noi. M-a
ascultat puþin ºi apoi din inima dânsei au
început sã izvorascã poezii întregi care
cuprindeau o mare parte din istoria
Vechiului Testament, îngemãnate cu cu
versuri cunoscute din cartea Psalmilor.
Mi-a spus cã aparþine Bisericii Ortodoxe
ºi cã, tânãrã fiind, a cunoscut pe cineva
care i-a vorbit despre Cuvântul lui
Dumnezeu. A prins dragoste pentru El ºi a
cãutat sã-ºi cumpere o Scripturã, dar nu a
avut acest privilegiu, ci numai câteva file
din Vechiul Testament, pe care le-a primit
de la un preot. Mai târziu, cãsãtoritã fiind,
a aflat cã îºi poate cumpãra o Biblie de la
un preot care o vindea cu 170 lei. A gãsit
de bine sã-i cearã soþului ei 100 lei,
urmând ca la înþelegere cu preotul sã-i
plãteascã eºalonat restul de 70 lei.
De ce toate aceste detalii? Pentru
cã fac parte dintr-o generaþie de tineri care
nu ºtim cam cât costã o Biblie în librãrii,
decât dacã dorim una cu coperte mai
moderne, nu ºtim nici cã pe vremea aceea
se fãcea închisoare pentru deþinerea unei

"Am fost rãstignit împreunã cu
Hristos, ºi trãiesc... dar nu mai trãiesc
eu, ci Hristos trãieºte în mine. ªi viaþa,
pe care o trãiesc acum în trup, o trãiesc
în credinþa în Fiul lui Dumnezeu, care
m-a iubit ºi S-a dat pe Sine însuºi
pentru mine." Galateni 2:20
Cât de mult ne iubeºte Dumnezeu! Atât de
mult încât L-a trimis la moarte pe Fiul Sãu
pentru ca noi sã nu gustãm despãrþirea de
El, ci sã putem trãi o viaþã minunatã
împreunã cu Rãscumpãrãtorul nostru.
Moartea Domnului Isus ne aratã cât de
mult ne-a iubit, prin asta vedem cã
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dragostea Lui este supremã, jertfitoare,
iar Învierea Lui ne aratã puterea ºi
suveranitatea Dumnezeului nostru. Noi,
copiii Lui rãscumpãraþi prin Domnul
Isus, trãim cu aceste realitãþi în fiecare zi
ºi-L lãudãm pentru cã biruinþa Lui asupra
morþii este ºi biruinþa noastrã. Aºa cum
Domnul Isus a înviat pentru a ne oferi o
viaþã nouã în El, ºtim cã va mai fi o
înviere: va veni o zi în care El se va
întoarce ca sã ia de pe acest pãmânt ce-I
aparþine ºi atunci vom învia ºi vom merge
sã-L întâmpinãm pe Mântuitorul nostru
în vãzduh. Dar pânã în acea zi, Domnul sã
ne ajute ca sã facem din versetul de mai
sus, dorinþa noastrã cea mai mare,
cuvintele lui Pavel sã fie ale fiecãruia
dintre noi ºi sã trãim conºtienþi de acestea
în fiecare zi.
Rozica Rus

plãcutã sã vezi cã printr-un mic efort poþi
sã faci foarte mulþi oameni fericiþi.
Dumnezeu ne-a binecuvântat pe toþi ºi
prin noi ªi-a arãtat tuturor bunãtatea Sa
nesfârºitã.
Tania Pop
În aceste trei zile am învãþat sã
muncesc în echipã, am înþeles nevoia
oamenilor. Clipele petrecute cu echipa de
americani au fost foarte plãcute, mã rog
ca Dumnezeu sã-i facã în continure
folositori ºi pentru alþi oameni. Mulþi
dintre noi când facem ceva ne gândim ce
avem de câºtigat, dar partea frumoasã
este atunci când dãruieºti din puþinul tãu
ca sã-i faci pe alþii fericiþi fãrã sã îþi
doreºti sã câºtigi ceva. Aº vrea ca aceastã
lucrare sã continue ºi Dumnezeu sã fie
lãudat pentru toate lucrurile.
Marius Buruian

„Vino sã vezi!” - poate cã tuturor
aceste trei cuvinte vã sunã cunoscute ºi
ºtiþi cã ele se referã la lucrarea care s-a
demarat în primele trei zile ale sãptãmânii
de cãtre biserica noastrã în parteneriat cu
biserica din Ellisville. Iatã câteva
impresii ale celor care au fost implicaþi în
aceastã acþiune binecuvântatã:
Prin harul lui Dumnezeu,
împreunã cu partenerii noºtri din SUA am
reuºit în aceste zile sã cucerim noi
teritorii pentru Împãrãþia lui Dumnezeu.
Fie ca aceastã preocupare a câºtigãrii
oamenilor pentru Dumnezeu sã fie o
realitate zilnicã pentru noi toþi.
Nicu Lãcãtuº

Lucrul care m-a impresionat cel
mai mult în aceste 3 zile în care am
împãrþit ochelari, atât unor persoane
tinere cât ºi unora mai puþin tinere, a fost
sã vãd cum tristeþea ºi disperarea unora
datorate imposibilitãþii de a vedea se
schimbã în lacrimi reale de bucurie ºi în
satisfacþie ºi împlinire. Probabil cã acesta
este ºi principalul lucru care mã face ca
mereu sã accept provocarea de a întinde o
mânã de ajutor unor oameni total
necunoscuþi dar care au aceeaºi nevoie,
de a vedea.
A fost o adevãratã binecuvântare
pentru mine sã vãd oamenii plecând cu
zâmbetul pe buze dupã ce ºi-au primit
perechea de ochelari atât de necesarã, dar
ºi sã cunosc persoane cu o culturã
diferitã, ºi sã vãd cã oameni ce vorbesc o
limbã total diferitã de a noastrã, au
acelaºi Dumnezeu cãruia îi dau slavã ºi
cãruia I se închinã, ºi care mai mult decât

Am fost încântatã sã mã implic ºi
sã ofer tot ajutorul meu pentru aceastã
lucrare. M-au impresionat foarte mult
puterea, rãbdarea ºi devotamentul atât a
musafirilor noºtri din SUA cât ºi a echipei
din biserica noastrã. E o senzaþie atât de
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