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În Ziua Cincizecimii
„În Ziua Cincizecimii erau toți împreună la un loc…” „Și toți s-au umplut de
Duhul Sfânt…” „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul
Meu peste orice făptură…” „Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi
mântuit!” (Fapte 2:1,4,17,21).
Apostolii Domnului au înțeles bine timpul în care au trăit, au înțeles lucrarea
pe care Domnul Isus avea s-o împlinească, după cuvintele pe care le spusese, „Eu
voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângăietor, care să rămână cu voi în
veac!” (Ioan 14:16); au înțeles rolul și cinstea pe care o căpătaseră de la
Dumnezeu ca tocmai ei să fie în mijlocul unor evenimente unice în istoria
omenirii, și s-au lăsat folosiți de Dumnezeu pentru împlinirea planului Său de
mântuire al oamenilor. Astfel, au rămas toți uniți împreună în așteptarea
făgăduinței pe care le-a făcut-o Domnul Isus. Îi place lui Dumnezeu când
poporul Său este unit și stă împreună. Diavolul luptă împotriva unității noastre și
folosește orice metodă să ne distrugă unitatea. Duhul lui Dumnezeu ne vrea
împreună, nu în părtășie cu mincinoșii, ci cu sfinții Lui, nu în legături cu cei ce
se lăfăie în păcate și stricăciune, ci uniți în dragostea și frumusețea sfințeniei Lui.
Ca în Ziua Cincizecimii, atunci când suntem toți împreună la un loc, Duhul
Sfânt e cu noi, e în noi, locuiește în mijloocul nostru. Slăvit să fie Domnul!

De la picnicul de „Memorial Day”

Scurte Comunicări
„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl
Domnului nostru Isus Hristos, care după
îndurarea Sa cea mare ne-a născut din nou
prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o
nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă, și
neîntinată, și care nu se poate vesteji, păstrată
în ceruri pentru noi!” (I Petru 1:3-4). — Fie
ziua de azi o zi a binecuvântărilor lui
Dumnezeu revărsate din belșugul dragostei Lui
peste toți cei ce intră în Casa Domnului din
locul acesta, peste cei ce iubesc pe Domnul și
care laudă Numele Lui sfânt din inimă curată.
Ieri, 3 iunie, a avut loc slujba religioasă
în care Marc
Popovici și
Cristina Bogdan
au încheiat
legământul
căsniciei înaintea
lui Dumnezeu și
a Bisericii Sale.
Ne rugăm ca
Bunul Dumnezeu,
Cel Sfânt și Preaînalt, Dătătorul vieții și al
Fericirii, să îi binecuvinteze și să locuiască în
familia lor, și să le dea fericirea.
Încă de miercurea trecută, am fost
binecuvântați cu musafiri în mijlocul nostru
prin fr. Constantin și s. Ica Arcan din Phoenix
și familia Nelu și Elena Brad împreună cu
Laura, din Dallas. Iar ieri la nuntă, am fost
copleșiți de bucurie să vedem un număr atât de
mare de musafiri care ne-a umplut inimile de
lumină și nostalgie. Ce har să ne adunăm la
nuntă din atâta locuri: din San Francisco:
familiile Bocșan George, Bogdan Viorel și
Gheorghieș; din Los Angeles: familia Ciba
Gabriel; din Florida: familiile Pele Doru,
Haneș Cornel, Sporea, Damian, Bărnuț,
Grab, și Nick Cicortaș; din Parma-Cleveland:
familiile Sas Aurel și Lidia, și Gavriș Chris și
Gaby cu Jonathan, Didi și Jessie; din Detroit:
Zamfirescu Adrian; din Colorado: Alex și Mel
Popovici; din Atlanta: Camelia Siminescu,
Pușcaș Richard, familia Nicoară Josh și
Rodica; din Arizona: Lighezan Marius; din
Texas: familia Nelu Brad; din Italia: Ciama
Alex și Bogdan Daniel (în prezent misionar în
Bolivia). În Numele Domnului îi salutăm în
mijlocul nostru pe toți cei care au rămas și

astăzi la închinăciune. Suntem legați și ca
familie, prin legături de rudenie, dar și mai
strâns uniți de frăția pe care o face jertfa
Domnului Isus prin răscumpărarea ispășitoare
a sângelui vărsat pentru noi la Golgota. Slăvit
să fie Numele Lui în mijlocul nostru!
Salutăm astăzi între noi pe fratele
păstor Mircea Drule și soția Lidia, din
Germania. Fratele Drule păstorește
Biserica Baptistă Română „Deo
Gloria” din Schwabach, Germania
(lângă Nuremberg). Ne rugăm ca
Domnul să-i dea har din belșug în
călătoria prin America.
Mulțumim fraților Zaica Gigi,
Negru Sami și Voica Nelu pentru
lucrările pe care le-au făcut în ultimele
săptămâni la straturile de flori în fața
bisericii înfrumusețând aspectului
proprietății noastre; cât și la lucrările
făcute la acoperiș și la fundația clădirii,
pentru împiedecarea infiltrației de apă
la subsol. De asemenea, mulțumiri
surorilor care au lucrat mult pentru
reușita picnicului de Memorial Day.
Fratele Victor Moșman a fost supus
unei operații grele de cinci ore, fiind
doar o fază în procesul de vindecare și
refacere a sănătății. Biserica este în
rugăciune ca Dumnezeu Cel
Atotputernic să-i dea vindecare deplină
ca să poată lăuda pe Domnul între noi.
Fratele Dan Mitroi a avut marțea
trecută o intervenție medicală, iar joia
trecută sora Viorica Mitroi a fost la
doctor pentru rezolvarea problemei
unui nerv sub presiune la șirea spinării.
Se află mai bine, slăvit să fie Domnul,
și transmit salutarea de har bisericii.
Fratele Ghiță Arcan a avut o
comoție cerebrală. Să-l avem în
rugăciune pentru vindecare. Dânsul e
frate de corp cu fratele Petre Arcan de
la noi, și din când în când ne vizitează,
deși e foarte activ în biserica Logos,
unde face slujirea de ușier al biseicii.

„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)

Domnul cere ascultare

Aceasta este ce a fost spus…
Apostolii Domnului Isus s-au încrezut în
cuvântul pe care l-a spus Domnul, de aceea au
stat la Ierusalim și au așteptat împlinirea
făgăduinței. Nu s-au îndoit deloc. La vremea
hotărâtă Duhul Sfânt S-a revărsat peste ei.
Astăzi atacul e dat în plin împotriva
Cuvântului, a Bibliei. Dar nu e ceva nou.
Voltaire, filosoful agnostic francez, a îndrăznit
să prezică în batjocură că după o sută de ani de
la data când vorbea el Biblia va fi așa de
neglijată încât oamenii vor uita de ea. Spunea
el: „De azi într-o sută de ani, nu se va mai găsi
nici o Biblie pe tot pământul, decât prin
prăvăliile vreunui anticar colector de lucruri
dispărute.” Dar, ironia soartei, în mai puțin de
o sută de ani, casa lui Voltaire a devenit
proprietatea Societății pentru Răspândirea Bibliei,
care a răspândit milioane de Biblii pretutindeni
pe pământ. Tot atunci, cam la o sută de ani
după proorocia lui Voltaire, un volum din
operele sale de filosofie ateistă se vindea la Paris
cu 10 bani, în timp ce, guvernul britanic plătea
țarului Rusiei pentru un manuscris al Bibliei,
Codex Sinaiticus, suma de 500.000 de dolari.
Și acesta este numai un caz din miile de
cazuri în care descoperim ironia pe care o are
Dumnezeu ca să râdă de dușmanii Săi.
„Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu
vor trece!” a spus Domnul Isus. Acesta este un
adevăr viu, întărit și verificat de istorie.

Noi am spune, „Jertfe-ntr-una...
Ca să căpătăm cununa!”
Însă Dumnezeu ne cere,
Întâi s-avem în vedere
Nu doar jertfe pe altare,
După legi poruncitoare,
Nici prinos după plăcere,
... Domnul cere ascultare!
Saul, cu cirezi de vite,
Din turme amalecite,
A vrut mândru să se-arate,
Ce puternic e, ce poate;
Dar primi o grea mustrare: —
Decât jertfe-n număr mare,
Și parăzi aplaudate,
...Domnul cere ascultare!
Noi am spune, „Muncă, muncă...
E-a succesului poruncă.”
Dar ce Domnul nostru spune,
E că vrea lucruri mai bune:
Marta pregătea mâncare,
Zor și trudă, alergare,
Dar cu har și-nțelepciune,
...Domnul cere ascultare!
Noi am spune, „Mulți, mulțime...
Să se-adune cu iuțime!”
Dar ce Domnului îi place,
E chiar unul când se-ntoarce
De la calea de pierzare,
Ca să capete iertare,
Și ca să primească pace, —
... Domnul cere ascultare! (vp)
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