ŞTIRI CREŞTINE

EDITORIAL

Procesul de traducere a Bibliei
încetinit datorită lipsei de traducători

pastor Daniel Chereji

Traducerea Bibliei este în progres peste tot în lume, dar totuși,
o mare parte din această lucrare trebuie să fie îndeplinită. (MNN)
„Cred că numărul limbilor în care
Biblia nu a fost încă tradusă este de
aproximativ 2 252”,
a declarat Don Skekel.

A

cesta lucrează împreună cu
Wycliffe Associates, un ministeriat care mobilizează oamenii
să ajute la traducerea Bibliei. Wycliffe
Associates a trimis muncitori, învăţători,
specialiști în tehnologie și mulţi alţii care
să ajute în acest domeniu al traducerii Bibliei.

Trist este faptul că, deși traducerea Bibliei s-ar fi putut realiza mult mai repede,
acest lucru nu a fost posibil pentru că nu
există oameni care să dorească să se implice în această lucrare.
În fiecare an, Wycliffe Associates organizează sute de întâlniri în Statele Unite, întâlniri menite să aducă la lumină
nevoia de oameni care să lucreze la traducerea Bibliei. Timp de cinci săptămâni,
ministeriatul va organiza 145 de întâlniri.
„Scopul acestor întâlniri este de a face
cunoscut oamenilor oportunităţile pe
care le au, și faptul că pot profita de acest
lucru și pot fi parte din procesul de
traducere a Bibliei”, a spus Skekel.
Să ne rugăm pentru toate asociaţiile
care lucrează la traducerea Bibliei și de
asemenea, să ne rugăm ca Dumnezeu să
aducă cât mai mulţi oameni care să dorească să fie parte din această lucrare.
Sursa: www.christiantelegraph.com
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Miercuri - ora 18 Repetiţie de cor
Miercuri - ora 18 Întâlnirea comitetului şi a
liderilor implicaţi în evanghelizare
Joi
- ora 18 Evanghelizare
Vineri
- ora 17 Clubul Awana
Sâmbătă - ora 11-13 Întâlnire cu lucrătorii
Sâmbătă - ora 17 Întâlnirea de tineret.
Evanghelizare
Duminică - ora 9.30 Pregătire pentru botez
Duminică - ora 9.30 Întâlnirea grupelor de
rugăciune (la demisol)
Duminică - ora 10 şi 17 Servicii de închinare
Evanghelizare
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Procesul de traducere...

n ciuda alergării după fericire,
doar umblarea cu consecvenţă
după Cuvântul Domnului te face
cu adevărat fericit.
Orice tânăr care îşi trăieşte viaţa îndreptându-se după Cuvânt va reuşi să-şi
păstreze cărarea curată.
Strângerea Cuvântului în inima noastră ne ajută să nu păcătuim împotriva
Domnului.
Urmarea învăţăturilor Domnului
produce bucurie mai mare decât posesia
tuturor comorilor.
Cuvântul te poate ridica atunci când
eşti căzut. Cuvântul te poate desfăta
când tânjeşti după împlinire.
Frumuseţea Cuvântului îţi pune
cântări pe buze iar cu Continuare pag. 2
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Creştini persecutaţi în Somalia

ara aceasta un creştin din Somalia (convertit de la islam) a
fost ucis, iar cei patru copii ai
lui au fost răpiţi pentru a fi transformaţi
în soldaţi musulmani. Osman Abdullah
Fataho era un creştin de mai multă vreme
dar păstra credinţa sa în secret. Cineva l-a
pârât militanţilor islamici Shabaab care
l-au împuşcat după ce au intrat cu forţa în

2

este păzit ar trebui să plângem.
Cuvântul poate fi crezut în întregime deoarece a fost probat şi s-a dovedit
autentic.
Din dragoste pentru Cuvânt se
merită să te trezeşti în fiecare dimineaţă mai devreme.
Cuvântul este prea important să-l
frunzăreşti superficial sau să-l citeşti la repezeală, de aceea meditează adânc asupra
lui.
Cine caută Cuvântul găseşte mântuirea. Bucuria pe care o produce Cuvântul
este mai mare decât bucuria produsă de
găsirea unei mari comori.
Doar iubind Cuvântul înţelegi că
acesta este dătător de viaţă.
Cuvântul este atât de scump şi dulce
încât te face să-l pui în versuri iar muzica
născută din Cuvânt este sublimă.
Pe orice cale te-ai afla, Cuvântul te
poate aduce înapoi.
Cine se aşază la masa Cuvântului are
parte de un festin ales iar cine alege părtăşia Cuvântului are bucuria unei veşnice
desfătări.
Cuvântul este preţios pentru că este
al Domnului. Cuvântul ne descoperă voia Domnului. Prin Cuvânt ne putem cunoaşte Dumnezeul, iar cine iubeşte
Cuvântul se îndrăgosteşte de Domnul
pentru că dincolo de părtăşia Cuvântului
acesta ne intermediază legătura cu însuşi
Autorul Cuvântului.

Continuare din pag. 1

ajutorul Cuvântul poţi înfrunta orice
potrivnic, potrivit voii lui Dumnezeu.
Cuvântul Domnului are întotdeauna
pentru cei ce-l iubesc balsam şi mângâiere.
Bazarea pe Cuvântul Domnului dă
înţelepciune şi pricepere.
Legea Domnului preţuieşte mai mult
decât o mie de lucruri de aur şi de argint.
Cine împlineşte Cuvântul nu va fi dat
de ruşine.
Cuvântul Domnului dăinuieşte pentru totdeauna.
Cuvântul Domnului îţi dă înţelepciune mai mare decât înţelepciunea înţelepţilor şi pricepere mai multă decât
priceperea bătrânilor.
Cuvintele Domnului sunt mai dulci
decât mierea. Cuvântul este candelă şi lumină pe cărarea copiilor Lui.
În amărăciune Cuvântul ne înviorează. În necaz Cuvântul ne ridică. În probleme Cuvântul aduce răspunsul. În
singurătate Cuvântul ne este aproape.
Cuvântul Domnului este drept în întregime şi merită să fie iubit deoarece valorează mai mult decât aurul.
Dacă poţi spune despre un lucru că
este minunat acela este Cuvântul lui
Dumnezeu.
Cu cât eşti mai întărit în Cuvânt, nelegiuirea şi păcatul vor sta departe de tine.
Respectarea Cuvântului este atât de
importantă încât atunci când acesta nu

locuinţa sa. Soţia sa a fost răpită împreună
cu cei patru copii, apoi a fost eliberată.
Militanţii Al Shabaab au omorât în
2009 peste 15 creştini. Anul acesta victimele creştine sunt în număr de patru.
Iată un motiv de rugăciune pentru fraţii noştri, precum şi pentru o ţară aflată în
tranziţie după un coşmar economic, politic, social şi religios.

Z

iua de duminică, 24 octombrie,
a fost o zi de nou început pentru biserica din Kétegyháza (Chitighaz) din Ungaria. A fost o zi pe care au
așteptat-o de 5 ani și pentru care s-au rugat mult, din această zi biserica are pastor.
În anii `50 biserica avea 400 de membri,
astăzi are 120, dintre care aproximativ 80
frecventează întâlnirile bisericii.
Am citit într-un ghid turistic al acestei
zone următoarea propoziţie: „adunarea
baptistă [din Chitighaz] a fost timp îndelungat cea mai mare casă de rugăciuni din
ţară”. Nu știu dacă se referă la numărul de
membri sau la clădire, dar ce e mai rău e
că se vorbește despre ea la timpul trecut.
De când am venit aici, Dumnezeu ne
vorbește din Neemia, așa cum el a primit
călăuzirea de a merge și a clădi zidurile

A ierta…

dărâmate ale Ierusalimului, așa Domnul
vrea să ne folosească să clădim “zidurile
dărâmate” ale acestei biserici. În faţa acestei mari lucrări noi nu putem spune decât
că ne punem la dispoziţia Lui și Îi mulţumim că ne-a ales pe noi ca să-Și facă lucrarea. Ne simţim ca Ghedeon, suntem
fără experienţă în lucrul cu oamenii, dar
știm că avem un Dumnezeu mare, că este
lucrarea Lui și El își va desăvârși lucrarea
în noi și prin noi.
Suntem departe de cei dragi din Baia
Mare și din Sălaj, dar simţim că Domnul e
cu noi în fiecare clipă, ne călăuzește, ne însoţește și ne binecuvântează, și știm că avem
fraţi și surori care ne susţin în rugăciune.
Domnul să vă binecuvânteze, Biserica
Biruinţa!
Cu drag, Anca Borzási

Într-o lume afectată de cădere, în care păcatul a
distrus relaţiile, a spune „Iartă-mă”, înseamnă a
conştientiza tragedia şi a dori să-i punem capăt.

Î

nseamnă, a ne asuma vina pentru
relaţiile distruse şi, în egală măsură,
a o detesta. De asemenea, mai înseamnă, să venim smeriţi, mai întâi, înaintea lui Dumnezeu, apoi şi înaintea
semenilor, pentru a primi har, harul iertării, cu toate beneficiile lui. Orgoliul şi spiritul neiertător sunt atitudini care scot din
vocabularul nostru acest cuvânt extraordinar: „Iartă-mă”. Pentru a-l putea rosti şi
pentru a avea efect, trebuie să fim smeriţi
şi generoşi, născuţi din nou, din Dumnezeu.
„A greşi, e ceva omenesc”, spune un
proverb. Dar, „a stărui în omenesc, e ceva
diavolesc”, spunea, comentând acest proverb, graficiana Tia Peltz.
În rugăciunea „Tatăl nostru”, Mântuitorul ne învaţă să-I spunem lui Dumnezeu: „Şi ne iartă nouă greşelile noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”.
Când spunem „Iartă-mă”, vrem să cădem
la pace, cu Dumnezeu şi cu semenii, de-

clarând, totodată, război Diavolului. Precum fiul risipitor, venim acasă şi ne împăcăm cu Tatăl; dar, apoi, trebuie să ne
împăcăm şi cu fratele mai mare, care
bombăne prin curte. Aceasta înseamnă
har acordat celui smerit.
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