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Eroi au fost… eroi sunt încă!

Ziua Eroilor în America este una din sărbătorile naționale ale țării în care neam pus și noi corturile pentru o vreme. Cinstim amintirea celor care au luptat și
au câtigat libertatea de care ne bucurăm noi astăzi, și ne rugăm înaintea lui
Dumnezeu ca sacrificiul pe care aceștia l-au făcut să nu fi fost în zadar.
La 20 martie 1775, Convenția a doua din statul Virginia, a fost convocată în
Biserica St. John din Richmnd, Virginia, ca să discute ce poziție aveau să ia
delegații față de tirania și opresiunea Marii Britanii și a regelui George III.
Acolo, Patrick Henry, un credincios al Domnului în vârstă de 39 de ani, s-a
ridicat și a rostit cuvintele care aveau să devină scânteia care să aprindă făclia
libertății și să ardă în inima celor care ajung să trăiască pe aceste meleaguri. El a
spus: „E viața atât de scumpă, și pacea atât de dulce, încât să vrem să le avem cu
prețul lanțurilor și sclaviei? Ferească-ne Dumnezeu Atotputernicul de așa ceva!
— Nu știu care va fi alegerea pe care o vor face alții; cât despre mine, dați-mi
libertatea! Dacă nu, atunci moartea!”
Au trecut de atunci 242 de ani, și făclia libertății încă arde vie, împreună cu
rugăciunea noastră, God Bless America!

Vom da socoteală
„Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da
socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l
vor fi rostit” (Matei 12:36).
Potrivit unei legende, cu mulţi ani în
urmă, trăia în China un om care a fost
acceptat ca membru în orchestra imperială,
prin interveția unui prieten influent. El se
dădea drept un flautist desăvârsit, deşi nu
ştia să cânte nici o notă. Lucrurile au mers
bine până la o vreme. In timpul concertelor,
îşi punea flautul la gură la momentul potrivit
şi mima dibaci cântatul. Dar, într-o zi,
împăratul a anunţat că doreşte ca fiecare
membru al orchestrei să prezinte un solo la
instrumentul la care cânta. Omul îngrozit a
făcut imediat aranjamente să ia lecţii de
cântat, dar aceasta nu l-au ajutat aproape la
nimic. S-a gândit să se prefacă bolnav în ziua
când era programat să cânte, dar s-a temut că

medicul Imperial va raporta înşelătoria. Aşa
au trecut zilele, iar când timpul recitalului
său a sosit, pentru a nu fi descoperită frauda
a luat o doză fatală de otravă. S-a temut să fie
confruntat cu muzica sa.
Va veni ziua când toţi oamenii vor fi
chemaţi înaintea Domnului pentru „recitalul”
fiecăruia, ziua socotelii pentru faptele
noastre. Noi, credincioşii, „trebuie să ne
înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al
lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească
răsplata după binele sau răul pe care-l va fi
făcut când trăia în trup (2 Corinteni 5:10).
Necredincioşii vor sta şi ei în faţa lui
Dumnezeu ca să fie judecaţi „după faptele
lor” (Apocalipsa 20:12). Nu este scăpare, nici
măcar în moarte. Iată de ce este atât de
important să-L acceptăm pe Hristos ca
Mântuitorul nostru personal şi să trăim cu
cinste înaintea Domnului. Da, toţi vom fi
confruntaţi cu „muzica noastră”!

Un sicriaș de papură
„…a luat un sicriaș de papură, pe care l-a uns cu lut și cu smoală; a pus
copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului” (Exod 2:3).
În sicriașul de papură era un copilaș. Acolo însă era și secretul
izbăvirii lui Israel din robie. Împotriva unui decret al morții, Dumnezeu
vine să înfrunte sabia lui Faraon cu un sicriaș de papură. Ce măreț e Dumnezeu!
Coşuleţul pe care l-a pregătit mama lui Moise ne învață că părinții trebuie să-și apere
copiii de influenţele dăunătoare ale lumii din afară. Grija aceasta trebuie combinată cu
credința și rugăciunea: coşuleţul acela trebuia pus pe apă. Rugăciunile părinților aduc
apărarea lui Dumnezeu asupra copiilor.
Dumnezeu a răspuns credinţei cu lucrarea providenţei. El dirijează totul din umbră.
Faraon a dat porunca morții împotriva copiilor lui Israel, dar Dumnezeu a inversat planul
criminal și chiar în casa lui Faraon avea să crească un răscumpărător pentru poporul ales, un
om care mai târziu să ridice toiagul și să strige: „Așa vorbește Domnul, Lasă pe poporul Meu
să plece!” Și totul a pornit de la un sicriaș de papură…

Scurte Comunicări
„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl
Domnului nostru Isus Hristos, Părintele
îndurărilor și Dumnezeul oricărei
mângăieri!” (2 Cor. 1:3). — Fie ziua de azi
o zi specială de binecuvântare și bucurie pentru
toți cei ce intră în Casa Domnului din locul
acesta, și care laudă pe Domnul din inimă
curată.
Printre cei salutați ca oaspeți ai
casei Domnului în duminica trecută,
amintim pe:
- dna Bălan Felicia, din București,
verișoară cu decedatul dr. Stambuliu.
- Doina Scânteie, fiica fratelui Pavel
Nicolae, din Atlanta.
- Svetlana, Maria-Elena, și Ioan,
din familia Hrișca (surorile și fartele
sorei Aleona Smahon) din Philadelphia,
veniți la binecuvântarea lui Ethan
Andrei Smahon, născut în familia
Andrei și Dana Smahon.
Frații Teofil Sporea și George
Burciu au adus salutări de la biserica
din New York; frații Ilie Sporea și Aurel
Gava au adus salutări de la bisericile
din Hollywood, Florida; Alin și Beatrice
Negru, de la Detroit; fr. Livius Percy, de
la Charlotte, NC.; fr. Ioan Lighezan,
salutări de la biserica din Bocșa, și de la
fr. Ilie Tinco, păstorul bisericii.
Fratele și sora Abrudean Viorel și
Viorica s-au întors din Israel, cu
amintiri, fotografii și priveliști clare ale
multor pasagii din Sfânta Scriptură.
Domnul i-a păzit la plecare și la venire.
Fratele și sora Opriș Jean și Viorica
s-au întors din Cancun, riviera Golfului
Mexic, după un timp de odihnă și
relaxare și ne îndeamnă pe toți să
mergem să vedem Cancunul.
Felicităm pe fratele Nelu și s.
Olimpia Voica, la nașterea în România,
la Sighișoara, a nepoatei lor (a cincea
nepoată), Ștefania Voica.
Astăzi Societatea surorilor are
pentru cine dorește, mititei făcuți de
casă. Banii adunați vor fi folosiți pentru
proiectul eventualului loc de parcare al
bisericii.

Felicităm pe fr. Corneliu și s. Veronica
Bahnean la împlinirea a 25 de ani de
căsnicie la 24 mai anul acesta. Ne
bucurăm de binecuvântările revărsate
în viața acestei familii, pentru
călăuzirea Domnului de-a lungul
anilor, mulțumim de harul pe care ni la dat să fim împreună în dragostea și
unitatea bisericii.
Felicităm și pe fiul lor, Ovidiu, care
tot la 24 mai a împlinit anul acesta 24
de ani. Slăvit să fie Domnul pentru
purtarea Lui de grijă și planul minunat
pe care-L are El pentru viața acestui
tânăr.
- Ca în fiecare an
d e M e m o r i a l D a y,
mâine vom avea Picnic,
de la orele 10:30 am, la
pădurea de la North
Des Plaines River Road
și strada Euclid (Lake
Street), în Mount
Prospect. Vremea pare
să fie instabilă, dar sperăm să nu fie
averse de ploaie. Oricum, pavilionul
acoperit ne va scuti de intemperii.
Dar, sperăm să avem soare.

- Sâmbăta
viitoare, 3 iunie,
avem nuntă! — Marc
Popovici și Cristina
Bogdan — la noi la
biserică la orele 2:00 pm !!! Masa
va urma după ceremonia nunții la
Belvedere în Elk Grove.

„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)

Salutări călduroase din Siberia

La sesiunea predată aici au participat
echipele a șapte institute biblice din șapte orașe.
Participanții au venit de la distanțe mari,
călătorind și 30 de ore cu trenul sau autobuze,
cu dorința de a studia cartea 1 Corinteni.
Această întâlnire a fost un prilej de încurajare
pentru liderii din institutele biblice din Siberia,
a fost un timp de evaluare a lucrării, un timp de
mărturii, părtășie, și un timp de planificare a
slujirii pentru următoarele șase luni. Viața în
Siberia este dificilă; drogurile și alcoolul
continuă să fie o mare problemă, asprimea
vieții, agresiunea în familie, schimbarea legilor,
aduc apăsare și întristare. Am văzut încă o dată
cum Cuvântl aduce mângăiere, încurajare și
motivare în slujire. Multe biserici au centre de
reabilitare, iar studenții și liderii pregătiți de noi
predau studii biblice; pregătirea noastră a avut
loc într-un centru de reabilitare.
Un eveniment deosebit în timpul acestor
două săptămâni a fost graduarea studenților
din orașele Minusinsc, Ulan Ude, Krasnoiarsc,
și Novokuznețec. La această graduare ne-am
bucurat să dăm diplome și la patru profesori
care urmează să predea la Institut. Unul din ei,
pastorul Evghenie T., a venit prima oară când
era episcop pe regiunea Buriatia (lacul Baical).
Rugați-vă pentru spiritul de dedicare al acestor
păstori și lideri de grupe, care lucrează cu
pasiune și doresc să răspândească Evanghelia
în localitățile lor.
Cu dragoste, Mia și Costel Oglice

Așa va fi . . .
Va fi splendoare și lumină,
Când Domnul nostru va veni,
Și cu puterea Lui divină,
Din morți pe toți ne va trezi!
Va fi atâta bucurie,
Așa cum n-a mai fost nicând.
Ne vom trezi din pribegie,
La un Cer nou și-un nou Pământ.
Va fi lumină și splendoare,
Când pe Isus Îl vom vedea,
Și Fața Lui strălucitoare
Ca soarele va lumina.
Cum va fi noua adiere?
Oare ce haruri vom simți?
Cum vom cânta fără durere?
Și fără moarte, cum va fi?
Și cine va putea să spună,
Că sfinții-aceia străluciți,
Vin din necaz și din furtună,
Și-au fost cu Domnul prigoniți?
Da, trâmbița răsunătoare,
Ne va trezi din somnul greu,
Și-atrași de slava orbitoare,
Îl vom vedea pe Dumnezeu! (vp)
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