14 Mai 2017

Ziua Mamelor
„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în
țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău!” (Exodul 20:12).
Nu există o forță mai mare în viața unui copil ca inﬂuența și vorbele mamei.
Președintele Theodore Roosevelt a spus: „Mamele sunt tezaurul cel mai scump
al unei națiuni. Mamele sunt cu mult mai importante decât poliQcienii, arQșQi,
savanții sau oamenii de afaceri.” Mama lui George Washington a fost o femeie
religioasă și plină de patrioQsm. Fiul ei a ajuns un mare patriot și un om care l-a
iubit pe Dumnezeu. Președintele Lincoln a spus: „Tot ce sunt și tot ce voi ajunge
vreodată, se datorează mamei mele care a fost un înger.”
Susana Wesley a fost o mamă exemplară. Deși a avut 19 copiii, își făcea
Qmp ca ﬁecare din copiii ei să aibă un ceas de religie în ﬁecare săptămână,
ceasul în care le vorbea despre Domnul Isus, le cânta cântări, și le citea din
Biblie. Le repeta mereu aceleași lucruri, să-L cinstească pe Dumnezeu și să
iubească Sﬁntele Scripturi. Doi din ﬁi ei, John și Charles, au adus Anglia întreagă
la Cuvântul lui Dumnezeu, iar Charles prin cântările lui a adus în imnologia
modernă dulceața psalmilor din trecut.
Despre un popor care se acoperă cu rușine și cade în stricăciune, Sfânta
Scriptură spune că „este un neam de oameni care bleastămă pe tatăl său și nu
binecuvintează pe mama sa” (Prov. 30:11). Dimpotrivă, un tânăr care nu se

desparte de învățăturile mamei și le are săpate în inimă, legate la gât, păzite la
culcare, aminQte la deșteptare, despre tânărul acela este scris că ajunge să
umble drept, cinsQt, cu demnitate, ﬁindcă sfatul mamei îi este o candelă și
învățătura ei este o lumină pe calea vieții (Prov.6:20-23).
Fie ca în ziua de azi, zi rânduită special pentru cinsQrea lor, mamele să
primească binecuvântarea din partea Domnului și din gura copiilor lor, să
primească respectul în adunare și cinstea cuvenită în familii.
boală, dar luminată de bucuria
speranței cerești, răbdătoare, blândă,
cum dă sfaturi și mângăie pe cei din
jurul ei, — da, demonstrându-mi cu
„Fii ei se scoală și o numesc
viața și vorbele ei că trăiește prin
fericită!” (Prov. 31:28).
Hristos și că prin puterea Lui poate să
„Face din ea o mamă veselă în
întărească și pe alții. Și momentul
mijlocul copiilor ei” (Ps. 113:9).
acela de suferință al ei înseamnă
Ce puțini oameni fericiți vedem
pentru mine o evidență supremă a
astăzi în lume! Sunt bine dispuși, dar
adevărului creștin, și cântărește mai
nu fericiți. Sunt bine îmbrăcați, dar nu mult decât toate argumentele pe care
fericiți. Sunt sătui, dar nu fericiți. Dar
mi le-ar putea aduce cei mai
Cuvântul lui Dumnezeu vorbește
inteligenți oameni împotrivă.”
despre mame, despre anumite mame,
Una din binecuvântările cele mai
că sunt vesele, fericite. Nu ni se spune frumoase rostite de pe paginile Bibliei
că sunt bogate, sau cu multă școală, sau este „Să te binecuvinteze Domnul din
frumoase. Dar ni se spune că fii lor se
Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în
scoală și le numesc fericite. Fericirea
toate zilele vieții tale, și să vezi pe
mamei este în copiii ei.
copiii copiilor tăi!” (Ps. 128:5). A
O mamă fericită trăiește pentru
vedea pe copiii copiilor înseamnă nu
fericirea copiilor ei. Credința în
numai viață lungă și familie mare,
Domnul Isus se transmite prin mamă în înseamnă prelungirea credinței din
copiii ei, și moștenirea vieții veșnice în neam în neam, alungirea îndurărilor lui
cei dragi o face fericită.
Dumnezeu peste urmași până la al
Vestitul predicator baptist Henry
miilea neam, înseamnă viața veșnică
Ward Beecher spunea: „Îi puteți aduna împreună cu toți cei dragi. Iată o
într-o parte pe toți ateii la un loc, pe
mamă binecuvântată, o mamă fericită!
toți scepticii din lume; și cu ei pe toți
Ne rugăm ca binecuvântările
savanții de pe pământ, ca să-mi dea
cerești să fie revărsate peste mamele
lecții care să contrazică adevărul
din poporul Său, ca ele să aibă parte de
despre Emanuel, Dumnezeu cu noi. Pe fericire, de viață lungă, de bucuria
de altă parte, dați-mi voie s-o văd pe
câștigării la Hristos a copiilor lor!
mama, în suferințele prin care a trecut,
Doamne, dă binecuvântarea Ta
apăsată de greutățile vieții pe patul de peste mamele din poporul Tău!

O mamă veselă în
mijlocul copiilor ei

Scurte Comunicări
În duminica trecută am salutat cu bucurie familiile Cornel Neagu și Victor
Moșman după întoarcerea lor din România, iar fratele Victor ne-a adus salutul
bisericilor vizitate, în special al bisericii din Corbu, județul Constanța.
La 50 de ani de căsnicie: Fratele Miron și sora Vetuța Negrău au împlinit la 5
mai 50 de ani de la ziua cununiei, și cu ocazia aceasta, în sala de părtășie, la
masa de dragoste a bisericii, au venit și fiica lor Claudia și fiul lor Sandy, cu
familiile lor. A fost o mae bucurie să sărbătorim îndurarea și călăuzirea lui
Dumnezeu în această familie timp de 50 de ani. La Mulți Ani!
Turiști în Israel: Fratele Viorel și s. Viorica Abrudean au plecat într-o călătorie
în Israel cu un grup organizat de fr. Buni Cocar. Știm că se vor bucura să vadă pe
unde a umblat Mântuitorul nostru, să cunoască geografia Țării Sfinte, să admire
frumusețea Ierusalimului. Ne rugăm să fie păziți de mâna Domnului.
Plecați în concedii: Jean și Viorica Opriș sunt plecați într-o vacanță în Mexic;
Timmy și Diana Popovici sunt în concediu în Florida; Sylvan și Anișoara
Popovici sunt plecați în concediu în Louisiana și Florida.
Bolnavii noștri: Să ne rugăm pentru însănătoșirea celor bolnavi: Anna Giuca,
Maria Brânceanu, Pavel Zah, Dan și Viorica Mitroi, Gili și Nuți Gașpar, Pavel
Nicolae. Ne-am bucurat că sora Aleona a fost din nou în casa Domnului, după
operația de fiere. De asemenea, sora Jeni Gașpar, după operație, a fost la
adunare. Sora Maricica Vinersan, după accidentul avut, a venit direct de la spital
la adunare. Fratele Liviu Ilciuc se află mai bine după accidentul avut la servici.
Oaspeți binecuvântați: Salutăm între noi pe tânăra Nadia Nastas, venită din
regiunea Cahul, Republica Moldova. Sora Tatiana Calestrov și Nadia au fost
colege de școala la Galați, unde au primit burse studențești. Și iată, că după mulți
ani s-au întâlnit în America. Slavă Domnului! De asemenea ne-am bucurat să
salutăm între noi ca oaspeți pe Sebastian și Denissa Bilba, și Nelu și Cristina
Bilba. Și ne-am bucurat că Emily și Raul Heghyeș au venit din California să
serbeze împreună cu părinții din Chicago ziua de naștere a fratelui Raul. Alex
Popovici a făcut astăzi un popas la noi, în drum de la Atlanta spre Denver.. Cu
fiecare prieten care ne vizitează dorim să mutăm țărușii cortului și să-l mărim, în
așa fel ca cei care vin între noi să simtă dragostea noastră pentru fiecare din ei.
Aniversare: La 11 mai, Nelu și Olimpia Voica au împlinit 42 de ani de căsnicie.
Le dorim revărsarea de binecuvântări cerești peste ei și peste cei dragi ai lor. Cu
adevărat, Domnul, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor, Își împlinește
făgăduințele și păstrează legământul cu cei preaiubiți ai Lui din neam în neam,
ca să spunem și noi cuvintele lui Iosua: „Recunoașteți dar din toată inima voastră
și din tot sufletul vostru, că niciunul din toate cuvintele bune, rostite asupra
voastră de Domnul, Dumnezeul vostru, n-a rămas neîmplinit; toate vi s-au
împlinit, niciunul n-a rămas neîmplinit” (Iosua 23:14).
Deces în Atlanta: Duminică 7 mai noaptea, a trecut la Domnul fratele Petre
Siminescu, cumnnat cu fratele Pitt Popovici, născut la 24
ianuarie 1922 în localitatea Ferdinand, astăzi Oțelu Roșu. În
1957 s-a căsătorit cu Rachela Popovici din Firiteaz, soră de
corp cu Alexa și Pitt Popovici, și au avut o fiică, Camelia. În
1972 au sosit în Statele Unite și s-au stabilit la Los Angeles, iar
în 2002, doi ani după trecerea la Domnul a sorei Rachela,
Petrică Siminescu s-a mutat împreună cu Camelia la Atlanta,
fiind membru în biserica din Gwinnett, păstorită de frații Matei
Istudor și Pitt Popovici. Înmormântarea a fost joi, 11 mai la Atlanta. L-am iubit
mult pe unchiu’ Petrică, și despărțirea de el lasă un gol în inimile noastre. La
revedere pe celălalt mal al vieții în Țara Fericirii lângă Domnul Isus Hristos.

„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)

De ziua ta…
Din volbura întunecată
Cu suferinți și pătimiri,
Vin să-ți aduc, mămică dragă
Buchetul meu de trandafiri.
Petalele îmbujorate,
Le vreau să-ți fie ca sărut,
Dar să mă ierți că nu-s destule,
Și nici frumoase cum am vrut.
Tu meriți flori cât o dumbravă
De trandafiri și iasomii;
Azi îți aduc doar flori de seară
Bătute-n vântul din pustii.
Și spinii care-s pe tulpină,
Ca acele unui tăun,
Ar vrea să-ți spună cât mă doare,
Că n-am știut să fiu mai bun.
Când Dumnezeu vrea să-mi vorbească,
Și eu sunt gata să-L ascult,
Mi-arată chipul tău de sfântă,
În vis ca-n vremea de demult.
Parcă mai simt și-acum dogoarea
Cărbunilor aprinși pe-altar,
Când te-auzeam în rugăciune
Cerând și pentru mine har…
De ziua ta, mămică dragă,
Primește darul meu sfios,
Recunoștința pe vecie,
Că m-ai crescut pentru Hristos! (vp)
Imagini din duminica trecută: Corul cântă la serviciul de Cina Domnului; Grup bărbătesc laudă pe
Domnul; orchestra de mandoline; la aniversarea de 50 de ani a familiei Miron și Vetuța Negrău.
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