7 MAI 2017

Pe drum înspre Emaus
„Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus S-a apropiat, și mergea pe drum împreună cu ei. Dar
ochii lor erau împiedecați să-L cunoască.” (Luca 24:15-16)
Ce har… să umbli cu Domnul, să vorbești cu Domnul, să-ți vorbească El, să
nu simți oboseala drumului, să-ți deschidă El mintea ca să înțelegi Scripturile, săți ardă inima auzindu-I glasul blând și dulce, să fie Domnul cu tine și totuși să ai
ochii împiedecați să-L vezi, acesta e har. Ce mare har…
Eram întristați. Ba nu, ne simțeam distruși, fără speranță, aflând că întradevăr Isus a murit răstignit. Așteptam și noi o minune, și ziceam că va face El
ceva ca să coboare de pe cruce. Toată lumea aștepta așa ceva. Dar n-a făcut nici
o minune. A rămas pe cruce și a murit ca un om de rând, El, Cel care altădată a
înviat pe morți, a umblat pe apă, a poruncit furtunii, chiar El S-a lăsat batjocorit
și a murit străpuns pe cruce.
Eram nedumeriți. Veștile la Ierusalim zboară repede. Femeile au umplut
cetatea cu o veste uimitoare. S-au dus la mormânt, dar l-au găsit gol. Nici Chifa,
nici Ioan nu L-au găsit pe Învățătorul. Ce putea să se fi întâmplat?
Eram împrăștiați. Înainte de răstignire, am fugit care încotro de frică, și L-am
lăsat pe Domnul singur în batjocura chinuitorilor. Dar azi fugim unii de alții
speriați de vorbele preoților că noi I-am fi luat trupul.
Și iată că pe drum spre Emaus ne-a ajuns din urmă un Călător, un Străin, și a
intrat în vorbă cu noi. La urmă, la frângerea pâinii, la masă, L-am recunoscut:
era Domnul! Uimiți am încercat să-I spunem ceva, dar El S-a făcut nevăzut.
Hristos e viu. E viu cu-adevărat! Și toate s-au schimbat…

„Ia aminte, Păstorul lui Israel!
Tu care povățuiești pe Iosif ca pe o
turmă!
Arată-Te în strălucirea Ta, Tu, care
șezi pe heruvimi!
Înviorează-ne iarăși, și vom chema
Numele Tău!”
(Psalmul 80:1,2,18)

Bolnavii noștri
Sora Anna Giuca a căzut
luni, 1 mai, și în urma căzăturii
pe scări acasă are leziuni și
ligamente rupte la umeri. Se află în
tratament la Lutheran General Hospital.
Sora Aleona Smahon a fost operată la
fiere, vineri 28 aprilie. Acum se simte mai
bine și e acasă.
Fratele Pavel Zah e la Swedish Hospital
în pregătire pentru operație la venele
carotide.
Sora Jeni Gașpar a fost supusă unei
operații. Acum e acasă.
Sora Viorica Mitroi a avut două
intervenții chirurgicale luni 1 mai.
Să ne rugăm pentru aceștia și pentru
ceilalți pe care-i cunoaștem că sunt în
stare de boală.

Pe scurt…
Miercuri am avut în adunare
serbarea de sfârșit de an școlar în
activitățile AWANA, prima oară la noi
în biserică. Au fost decernate cadouri,
cărți și certicate de merit. Iar după
serbare, a urmat o masă de dragoste în
sala de părtășie a bisericii. Sora Tina
Popovici a condus activitățile de la
AWANA timp de un an de zile, Bulboacă și Dorina Mocuța.
Masa aceasta a mai fost ocazionată și
săptămână de săptămână, și a
mobilizat un frumos grup de frați și de un eveniment special, aniversarea de
surori ca lucrători și învățători. A fost o
mare bucurie să vedem dragostea
copiilor și tineretului să fie în casa
Domnului și să laude Numele Lui. (În
pagina din urmă vedeți câteva imagini
de la serbarea de miercurea trecută)
Duminica trecută, fratele Mircea
Răduț a adus salutările bisericii din
West Palm Beach, și în special de la
familia Mihai și Caty Rădulescu, 37 de ani de căsnicie a fratelui Dorel și
a sorei Daniela Bulboacă. Le facem
plecați dintre noi în Florida.
urarea de La Mulți Ani fericiți sub
Au fost prezentați bisericii tinerii călăuzirea Tatălui ceresc!
logodiți de curând, Anca Răscol si
La Mulți Ani… lui Dani Voica și
Austin Burrow. Nunta este planificată
Allen
Ordeanu.
în vară, pe 19 august.
Bun Venit sorei Caty Podea, din
Duminica trecută, fiind ultima vacanța avută în Mexic.
duminică din lună, după serviciul de
Ieri dimineata (ca în fiecare primă
închinăciune de seară am avut o masă
sâmbătă
din lună), am avut Micul
de dragoste, o agapă creștină, pentru
care au contribuit surorile Daniela Dejun cu Rugăciune al bărbaților, cu

părtășie la masă, cu studiu biblic și
rugăciune. Mulțumim fratelui Sylvan
Popovici care e organizatorul acestor
mese cu bărbații din adunare.
Ne-am bucurat că fratele Dorin
Mitrofan s-a simțit mai bine și a fost cu
noi la închinăciune.
Simbăta trecută a fost serbarea de
cadouri pentru Cristina Bogdan și Marc
Popovici. Ne-am bucurat de harul
Domnului și atmosfera de bucurie a
bisericii. Marc și Cristina vor avea
nunta pe 3 iunie la 2:00 după amiază.
Biserica din Akron organizează și
anul acesta adunarea în aer liber în
duminica de 20 august la Millersburg,
în mijlocul comunităților menonite din
Ohio. Frații ne invită să mergem cu
corul și fanfara, și cât mai mulți din
adunare.

O Aniversare de aur!
Vineri, 5 mai, s-au împlinit 50 de ani
de la ziua când fratele Miron și sora
Vetuța Negrău au fost mire și mireasă.
Cu ocazia acestui eveniment în viața
lor, le facem urarea, La Mulți Ani
Fericiți lângă Domnul Isus. Fiți
binecuvântați de Cel Preasfânt cu har
și pace!
Diseară, după serviciul divin de
închinăciune suntem invitați cu toții la
o masă sărbătorească de dragoste cu
ocazia acestei aniversări de aur.

Sâmbăta și duminica trecută, 29-30 aprilie, am fost în mijlocul frățietății din Atlanta,
unde a avut loc ordinarea a trei frați în lucrarea Domnului la Prima Biserică din Atlanta.
Cei care au primit binecuvântarea au fost: Daniel Turpe, Marius Sîrb și Ariel Cocian. În
comisia de ordinare au fost: Titi Cocian, Cristi Cocian, Pitt Popovici, Livius Percy, Viorel
Clintoc, Nelu Urs și Valentin Popovici. A luat parte mult popor venit din diferite părți ale
mericii și Biserica a fost în sărbătoare.

„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)

Toate s-au schimbat…
Hristos e viu cu-adevărat,
Și toate, toate s-au schimbat!
Puterea morții a înfrânt,
A rupt cătușa din mormânt.
Prin învierea lui Hristos
A venit Cerul aici jos,
Și ne-a făcut moștenitori,
Ai Țării dincolo de nori.
Prin Învierea Lui primim
Un dar măreț, un har sublim:
Viața Lui și pacea Lui,
Neputrezirea Domnului.
Apostoli binecuvântați,
Hristos e viu, vă bucurați!
El din mormânt s-a ridicat
Biruitor ca Împărat.
Voi, îngeri, glorie să-I dați,
Numele Lui să-L lăudați!
Cuvântul e nebiruit,
El tot ce-a spus s-a împlinit.
Popor al Domnului Isus,
Ridică steagul, fruntea sus!
Din noi, cei slabi și muritori,
El face astăzi domnitori.
Nu mai e grec și nici iudeu,
Suntem uniți de Dumnezeu!
Hristos e viu cu-adevărat,
Și toate, toate s-au schimbat! (vp)
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