9 Aprilie 2017

Osana !

„Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie Cel ce vine în Numele Domnului!
Vă binecivântăm din Casa Domnului.” — (Psalmul 118:25-26).
Aici, în Psalmul 118 e strigătul de Osana, în expresia ebraică „Doamne,
ajută!” Cântarea aceasta face parte din „Halelul Mic”, porțiunea din Psalmi de
la Psalmul 113 la Psalmul 118, și probabil a fost cântarea cu care a mers
Mântuitorul spre Ghețimani, după Cină în noaptea prinderii. „După ce au cântat
cântarea, au ieșit în muntele Măslinilor” (Matei 26:30). Deci săptămâna din urmă
înainte de răstignirea Domnului, a fost săptămâna care a început și s-a încheiat
cu această cântare. Ce cuvinte misterioase și cu adâncimi profetice! Deschideți
porțile neprihănirii… Osana, Doamne dă-ne ajutorul… Binecuvântat este Cel ce vine în
Numele Domnului… Legați cu funii vita pentru jertfă… Aduceți vita la coarnele altarului…
Lăudați pe Domnul căci este bun…! Toată cântarea vorbește despre Domnul Isus. El
e subiectul și miezul cântării, El este și Regele binecuvântat care vine în Numele
Domnului, și jertfa care urma să fie legată la coarnele altarului!
Marcu 14:26 ne dă un amănunt frumos, „După ce au cântat cântările de laudă, au
ieșit în muntele Măslinilor…” Erau cântări de laudă. Cum au cântat? La sfârșitul
mesei de Paște, desigur, Domnul a început, după felul cântărilor antifonale ale
Templului, să intoneze cântarea, iar ucenicii au răspuns cu „Osana” sau
„Aliluia”. La Evrei 2:12 (care e un citat din Psalmul 22:22), Îl vedem pe Domnul
înălțând cântarea în cinstea Tatălui, „Îți voi cânta lauda în mijlocul adunării.”
La intrarea triumfală a Domnului Isus în Ierusalim, totul cântă, natura
cântă, copiii cântă, ucenicii cântă… Doar, afară, niște preoți răi și farisei
intriganți s-au găsit să cârtească. Să nu fim ca ei. Domnul Isus cântă și cântă
toată oștirea îngerilor. Să cântăm și noi lauda Numelui Să binecuvântat!

Grupa celor mici de la AWANA.

Vă spunem tuturor un Bun Venit la
Casa Domnului în ziua aceasta de
mare bucurie și glorie pe care o trăim
în Numele Domnului Isus Hristos, Cel
care este Sărbătoarea noastră. cântarea
noastră, slava noastră. De asemenea, vă
invităm cu drag în zilele următoare,
zile de meditație și cercetare, de

pocăință și laudă în cinstea Domnului.
Programul serviciilor divine din
casa Domnului este următorul:
r 12-14 aprilie, seri de meditație
la suferințele Mântuitorului (de la 7:00
la 8:00 seara)
r 14 aprilie, Vinerea Mare, Cina
Domnului, de la 7:00 seara.
r 16 aprilie, Ziua Învierii, Paștele.
Vom începe ziua de sărbătoare cu o
masă de părtășie de la 8:30 dimineața.

Biserica Baptistă
„Harul” din Lugoj a
găzduit duminică, 2
aprilie, cea de-a VI-a
ediție a corurilor
baptiste bărbătești din
Banat. Din corul reunit,
de peste 180 de
per soane, au făcut
parte bărbați din Arad,
Deva, Eftimie Murgu,
Lugoj, Moldova-Nouă
Reșița și Timișoara.
Corul a fost dirijat de
către frații: Achim Pele,
Marius Lăzărescu, Mihai Damian, Teofil Mârza, Geo Dumitrascu, Eugen
Drăgoiu, Cornel Todea, Camil Mara, Albu Cristean și Alex Lala. Serviciul de
închinare a fost condus de pastorii David Nicola și Teofil Ciortuz (venit din
Melbourne, Australia), iar Evanghelia a fost propovăduită de către pastorul
Ionel Tuțac. Între demnitarii prezenți la acest eveniment a fost și primarul
municipiului Lugoj, dl. Francisc Boldea.

v Familia Cornel și Flavia Neagu
vor pleca în concediu în România, la
Constanța vinerea viitoare. Le dorim
un timp binecuvântat atât în călătorie
cât și în șederea lor în țară.
v Sora Pușa Buhai a fost operată
de cataract în săptămâna trecută și dăm
s l av ă D o m nu l u i p e n t r u re u ș i ta
operației.
v Dumnica trecută am fost vizitați
de fr. păstor Vasiliu Florin, soția Denise
și fiul David, din Iași, care și-au încheiat
vizita în Statele Unite.
v Alții care ne-au vizitat în
duminica trecută au fost David
Izvănariu și Nelu Arcan, nepot și fiu al
sorei Anna Arcan, care a plecat dintre
noi la Domnul exact acum un an de
La 17 aprilie 2017,
a doua zi de Paște,
la Ateneul Român
din București, va
avea loc un
eveniment special
numit „Vie
Împărăția Ta!”,
organizat de
Forumul Civic
Creștin din România, eveniment la
care vor participa: Laura Bretan,
Corul Maranata, (dirijor Ghiță Popa
din Sacramento, SUA), Lucia Hosu
Longin, Ioan Panican și alții.
Domnul să binecuvinteze această
ocazie de laudă a Numelui Său.

zile; fratele Traian și s. Ileana Popa,
care locuiesc acum în Texas; și spre
m a re a n o a s t r ă bu c u r i e, D o r i n
Mitrofan, care se simte mai bine.
v În duminica trecută Biserica
Baptisată Română din Akron a avut
sărbătoarea unui botez noutestamental
cu două persoane, Eugen Bala și
Rebeca Teodosiu. Botezul a fort oficiat
de noul păstor al bisericii, Valentin
Țenț care lucrează armonios cu
păstorul senior Viorel Clintoc. La
amvonul bisericii au fost și Valentin
Popovici, de la noi; Dan Paul din
Cleveland; și Sandu Peșel din Canton,
Ohio. A fost mult popor și o mare
binecuvântare.

Întânirea de studiu biblic a surorilor
din sâmbăta de 1 aprilie, ținută în
aceeași zi cu întâlnirea de studiu biblic
și rugăciune a bărbaților din biserica
noastră.

Fratele Nick Mureșan a
primit vești bune de la fr.
Zafiris care lucrează cu
Evanghelia printre sportivi și
în câmpul Evangheliei la
Iași. La 2 aprilie, Daniel
Zafiris a oficiat primul botez
în biserica nou-formată în
Iași, pe care o păstorește de
un an de zile. Dânsul scrie:
„Domnul a dat har si
Numele Lui a fost slăvit în adunare printre cei credincioși și printre musafirii
noștri. Rugați-vă în continuare pentru aceste șase suflete care au mărturisit
credința lor în Domnul Isus, ca să trăiască o viață de credință care să-L onoreze
pe Domnul.”

Domnul a
plâns

„Cînd S-a apropiat de
cetate și a văzut-o, Isus a
plâns pentru ea, și a zis:
„Dacă ai fi cunoscut și tu,
măcar în această zi, lucrurile, cari puteau să-ți dea
pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni
peste tine zile, când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu
șanțuri, te vor împresura, și te vor strînge din toate
părțile: te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii
tăi din mijlocul tău; și nu vor lăsa în tine piatră pe
piatră, pentrucă n-ai cunoscut vremea când ai fost
cercetată.” (Luca 19:41-44).
Acesta a fost un moment unic, dramatic,
tragic. În ziua bucuriei, a revărsării de
entuziasm pentru Domnul Isus, El a plâns.
De ce a plâns Mântuitorul?
A plâns pentru Ierusalim. A plâns pentru
Cetatea Păcii care n-avea pace, fiindcă L-a
respins pe Domnul Păcii .
A plâns pentru Cetatea mântuirii, — căci
din Sion vine mântuirea — și care avea să fie
înconjurată cu șanțuri și distrusă.
A plâns pentru Ierusalimul căruia i s-a dat
o vreme de îndurare, o ușă de scăpare, un timp
de cercetare când ar fi putut face marea
alegere, și Ierusalimul n-a cunoscut vremea
când a fost cercetată, a pierdut ocazia vieții.
Era ultimul avertisment pe care-l dădea
Mântuitorul Cetății alese și iubite, care L-a
respins și I-a întors spatele.
Ascunsă printre crengile încâlcite de
măslini bătrâni pe Muntele Măslinilor, față în
față cu zidurile vechii cetăți, e o capelă în grija
călugărilor franciscani, și capela se numește
„Dominus Flevit” — „Domnul a Plâns”.
Oare mai plânge Domnul și azi?
Plânge când vede păcatul care curge ca
a p a … c â n d ve d e n e p ă s a re a f a ț ă d e
Evanghelie… când vede la unii jocul de-a
biserica… când vede fățărnicia în biserici… E
vremea cercetării. E vremea să ne întoarcem la
Dumnezeu. E vremea să ne pocăim!

„De aceea,
frați sﬁnți,
care aveți
parte de
chemarea cerească, ațintițivă privirile la Apostolul și
Marele Preot al mărturisirii
noastre, adică ISUS!”
(Evrei 3:1)

Osana, Rege Înălţat !
Osana, Rege Înălțat, —
Mărire numai Ție!
Căci ne-ai iubit și ne-ai salvat,
Lumină, pace, har ne-ai dat
Și sfânta veșnicie.
Isuse, iată-ne smeriți,
Așternem flori pe cale,
Și chiar când suntem prigoniți,
Cântăm cu Tine fericiți,
‘Nălțându-Ți Osanale.
În inimă ne-ai pus un jar,
Pe buze o cântare,
Să răspândim mărețul har,
Iubirea Ta fără hotar,
Și făr' asemănare.
Stângaci e tot ce-am scris în vers,
Șirag printre suspine,
Un vis duios, un dor neșters,
Cel mai aprins în univers:
Să fim mereu cu Tine.
Osana, Rege Înălțat,
Păstorul nostru mare, —
Un Adăpost adevărat,
Un Ajutor imediat,
Osana! Stâncă tare! (vp)
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