21 Mai 2017

Din slavă în slavă
Anul acesta la 25 mai este Înălțarea, sărbătoarea zilei în care după 40 de zile
de la înviere, Domnul Isus S-a înălțat la Cer. Creștinii români mai demult i-au
zis sărbătorii și Ispas, adică „încheierea mântuirii”, capătul de drum al lucrării
Domnului Isus. Deși înțelegem că mântuirea noastră a fost împlinită la Golgota,
în jertfa ispășitoare a Domnului, iată că Înălțarea Domnului Isus la Cer vrea să
ne spună că mai e ceva care urmează, iată că lucrarea Sa este una continuă și din
slavă în slavă.
Mulți au zis că la cruce s-a încheiat și s-a prăbușit viața Domnului Isus, că
prin răstignirea Sa diavolul a învins, moartea a biruit, dar toți aceștia s-au
înșelat. Hristos a înviat din morți, biruitor asupra morții prin moartea Sa. Nu
diavolul a biruit, ci Biruitor este Hristos Domnul, și răstignirea Sa — în loc să
fie semnul falimentului — a devenit semnul biruinței. Dar nici la înviere nu s-a
încheiat lucrarea Domnului Isus. „După patima Lui, li S-a înfățișat viu, prin
multe dovezi, arătîndu-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, și vorbind cu ei
despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu” (Fapte 1:3). Și iată că pe
culmea de deal a Betaniei, după 40 de zile de la înviere, El S-a înălțat la Cer din
mijlocul ucenicilor, începând un nou capitol în lucrarea harului Său.
Apoi au mai trecut zece zile și în Ierusalim ucenicii Domnului au trăit
momentul în care s-a împlinit făgăduința Tatălui ceresc, revărsarea Duhului
Sfânt peste biserica Lui, și cu acest eveniment a început un nou capitol de slavă
în viața și lucrarea Domnului.
Iar la înălțarea Sa, „doi bărbați îmbrăcați în alb” au apărut deodată și au

vorbit ucenicilor care stăteau cu ochii pironiți
spre cer uitându-se la Mântuitorul care se înălța
și dispărea în înălțime: „Bărbați Galileeni, de
ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus, care S'a
înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în
acelaș fel cum L-ați văzut mergând la cer.”
Deci mai urmează în cartea Împărăției lui
Dumnezeu încă multe pagini. Cartea nu s-a
terminat, slava continuă și e din ce în ce mai
strălucitoare. Apostolul Pavel scria corintenilor,
„Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o
oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în
acelaș chip al Lui, din slavă în slavă, prin
Duhul Domnului.” (2 Cor. 3:18). Da, din slavă
în slavă, aceasta este istoria poporului lui
Dumnezeu. Așa cum S-a înălțat la Cer, „în
acelaș fel cum L-ați văzut mergând la cer…” Da, așa va veni El din nou.
Înălțarea Domnului Isus la Cer ne arată că El a primit toată puterea, și ca
biruitor asupra morții, El este și Mijlocitor al nostru la dreapta Tatălui: „Isus S-a
apropiat de ei, a vorbit cu ei, și le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și
pe pământ”. (Matei 28:18). Binecuvântat să fie Numele Domnului, Cel care ne
poartă și pe noi din slavă în slavă!

mrejile au început să se rupă de
greutatea peștelui prins. I-a apucat
spaima pe ucenici. Cine este acest Isus
„Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat
din Nazaret care este în mijlocul lor?
totul, și au mers după El” (Luca 5:11).
Au înțeles minunea care le-a deschis
Tânărul Elihu îi spunea lui Iov,
inima la Cuvântul vestit de El. Nu s-au
„Iov, ia aminte la aceste lucruri!
mai gândit la banii lor, la bărcile lor, la
Privește liniștit minunile lui
profitul din vânzarea peștilor. Au lăsat
Dumnezeu…” (Iov 37:14). Iar
totul și au mers după El.
psalmistul se ruga, „Deschide-mi ochii
Iată aici prețul uceniciei. Să lași
ca să văd lucrurile minunate ale Legii
totul, și să-L urmezi pe Domnul. Mai
Tale!” (Ps. 119:18).
târziu apostolul Petru spunea: „Iată că
Dar ce faci după ce vezi minunile
noi am lăsat totul și Te-am urmat…”
lui Dumnezeu? Ce faci după ce ochii
Câștigul în a fi cu Domnul, în a-L
tăi au fost luminați să vadă slava lui
urma pe El, a fost mult mai mare decât
Dumnezeu? Apostolii au fost martori la
tot ce au lăsat. Și de fapt, au lăsat totul.
o pescuire miraculoasă. După ce toată
Au pierdut totul, ca să câștige
noaptea s-au năcăjit și n-au prins nici
umblarea cu Domnul Isus și să soarbă
un pește, la cuvântul Domnului Isus,
cuvintele Lui divine.

Au mers după El !

Scurte Comunicări
Salutăm cu bucurie astăzi în mijlocul nostru pe sora Mariana și fratele Dr. Livius
Percy, păstorul bisericii din Charlotte, NC, și președintele Societății Misionare
Române, din Wheaton. E un mare har să fim împreună astăzi la închinăciune.
Astăzi la serviciul de dimineață avem binecuvântarea copilașului Ethan Andrei
Smahon, născut la 10 martie în familia Andrei și Dana Smahon. Pricinile de
bucurie și mulțumire Domnului sunt multe în această familie. La ocazia aceasta
este și fratele Ioan Lighezan, bunicul sorei Dana, venit din România. Și, pe lângă
toate aceste bucurii, mai este o pricină de laudă Domnului: Vineri, 19 mai, sora
Dana a graduat de la College of DuPage cu „high honors” programul medical
de ultrasunete. Felicitări, felicitări!
Oastea noastră crește! Miercuri, 17 mai, la ora 4:30 AM, s. Mea
Ordeanu a dat naștere unei fetițe cu numele Olivia
Evangeline Ordeanu (7lbs-2 oz și 19 in.). Îi felicităm pe
părinții, Andy și Mea, pe bunicii de aici și din Texas,
și dăm slavă Domnului.
Felicităm pe Abby Mircu care a graduat de la Lewis
University în specialitatea de Nursing, și îi dorim succes în cariera
pe care a ales-o și binecuvântări strălucite în viață .
Ieri a avut loc logodna tinerilor Emanuel Zaica și Victoria Simpson. De la ocazia
aceasta au mai rămas cu noi și sunt în adunare: fratele și sora Sporea Ilie și Eva
din Hollywood (tatăl sorei Viorica Zaica și bunicul lui Emanuel Zaica; Aurel și
Vicky Gava, din Florida; fam. Moga din Cleveland; fam. Sporea Teofil din New
York; fam. Ghe. Burciu din New York, și alții. Le spunem tuturor un Bun Venit
călduros în mijlocul nostru.
Miercurea trecută am fost întâmpinați în holul bisericii de
mesele pline cu prăjituri de tot felul. Fratele Petre Arcan a
împlinit 84 ani și familia a pregătit
surpriza aceasta frumoasă pentru
întreaga adunare. La Mulți Ani, frate
Petrică!
Duminica trecută seara am fost cinstiți
cu vizita fratelui și sorei Butuc Cornel
și Cornelia, din Sibiu, pentru prima oară în mijlocul
nostru, veniți la mătușă și unchi, sora Mary și Mircea
Răduț, ca și la nepoata Violeta Varvara. Ei ne-au adus
salutări de la biserica nr. 1 din Sibiu.
Marți, 16 mai 2017, a trecut la Domnul fratele Vichentie
Hobafcovici în vârstă de 91 de ani. Fiul său Mark Hobafcovici a
anunțat prin emailuri că serviciul de priveghi este azi de la 6:00 la
biserica din Des Plaines, iar înmormântarea la Oehler Funeral
Home mâine de la 10:30. Fratele Vichentie Hobafcovici a iubit pe
Domnul Isus, a vestit frumos Evanghelia, și a scris cu mult talent
poezii despre harul mântuitor al Domnului.

„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)

Trăiți frumos!
Marți a sosit din România fratele Ion
Lighezan, din Bocșa, tatăl sorei Lidia Bogdan,
în vârstă de 90 de ani, ca să participe la
cununia religioasă a nepoatei sale, Cristina
Bogdan cu Marc Popovici. (În imaginea de
mai sus, sosirea fratelui Lighezan, al doilea
din stânga, la aeroportul O’Hare)
Fratele Constantin Moisa, din București, ne-a
vizitat miercurea trecută, 17 mai, și a vestit
Cuvântul Domnului. Fratele Moisa este un
talentat scriitor, a lucrat multă vreme la
editura Stephanus din București, și a avut
miercuri multe cărți pe care le-a pus la
dispoziția celor care au dorit să le cumpere.
Din programul săptămânilor ce
urmează:
- Picnicul de Memorial Day, luni, 29 mai,
la pădurea de la North Des Plaines River
Road și strada Euclid (Lake Street), în Mount
Prospect.
- Nunta lui Marc Popovici și Cristina
Bogdan, la noi la biserică pe 3 iunie, la orele
2:00 pm !!! Masa va urma după ceremonia
nunții la Belvedere în Elk Grove.
- Fanfara Soli Deo Gloria va fi în turneu
în California între 8-13 iunie. Tinerii au
nevoie de rugăciunile bisericii pentru pază pe
drum, har în întâlnirile pe care le vor avea, și
puterea Cuvântului vestit cu aceste ocazii.

O, frații mei de suferință,
Părtași ai crucii lui Hristos,
Voi toți părtași la biruință:
Nu dați 'napoi, trăiți frumos!
Am fost chemați la sărbătoare,
Nu la țărână și gunoi,
Priviți la slava viitoare:
Trăiți frumos, nu dați 'napoi!
Legați-vă tari în credință,
Căci drumul e anevoios,
Uniți în har și pocăință:
Nu dați 'napoi, trăiți frumos!
Când vine crivățul deodată,
Să ne înghețe ca-ntr-un sloi,
Aprindeți dragostea curată:
Trăiți frumos, nu dați 'napoi.
Când bateriile dușmane
Pornesc asaltul fioros,
În cele mai grele prigoane:
Nu dați 'napoi, trăiți frumos!
Până ajunge-vom acasă,
Mântuitorul e cu noi.
În lupta grea El nu ne lasă:
Trăiți frumos, nu dați 'napoi!
Și când la pragul Țării sfinte,
Vom pune-acolo crucea jos
Ne va ieși Hristos ‘nainte…
Să ne dea Premiul glorios! (vp)

Biserica Baptist] Rom`n] %BETEL^
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 - (847) 485-9077
Serviciile duminicale: diminea[a 10:00-12:00; dup] masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM
Internet: http://betelchurch.org

