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Optimismul care
este în Hristos

„Să ne uităm țintă la Căpetenia și
Desăvîrșirea credinței noastre,
adică la Isus, care, pentru
bucuria care-i era pusă înainte, a
suferit crucea, a disprețuit
rușinea, și șade la dreapta scaunului
de domnie al lui Dumnezeu.” (Evrei
12:2).
E vorba de un optimism divin, nu
unul obișnuit, bazat pe intuiții omenești
și informații ziaristice. Dacă ar fi după
acestea, am trăi numai în descurajare și
deznădejde. Dar Domnul Isus, chiar
înainte de răstignire, le-a spus
ucenicilor: „Îndrăzniți, Eu am biruit
lumea!” (Ioan 16:33). Persectivele erau
sumbre, El urma să sufere trădarea,
schingiuirea, răstignirea, moartea. Și
totuși, Domnul are un entuziasm eroic
și spune: Îndrăzniți! — care înseamnă
și „Ridicați-vă fruntea!”, „Săriți de
bucurie!”, și chiar, „Luptați în urale de
biruință!”
Optimismul Domnului Isus este al
Celui care a văzut realitatea adevărată
dincolo de realitatea care se vede. Da, e
adevărat că înaintea Domnului Isus era
crucea, era Calvarul și moartea, dar
dincolo de ele era Învierea, era
Investitura Atotputerii primite de la
Tatăl, erau milioane de credincioși care
urmau să primească răscumpărarea prin
credința în sângele Lui, urma biruința

împotriva satanei și a cohortei de
îngeri demonici. Aceasta era realitatea
pe care o vedea Domnul Isus! De
aceea, a strigat plin de bucurie,
Îndrăzniți!
Aici e un optimism activ și divin
care ne spune: crucea nu este
capitolul final, un epilog macabru al
unei vieți — oricât de frumoasă și
demnă ar fi fost — nu e o înfrângere
rușinoasă a planurilor lui Dumnezeu.
nu e biruința minciunii, a răutății, a
mârșăviei omenești, nu e triumful
comploturilor sinistre din cancelariile
iadului.
Pot arhiereii să-și trimită aprozii
ca să-L prindă pe Isus, poate Iuda să
numere nesimțit arginții, pot demonii
să-și danseze hora întunerecului, și
preoții să-și finiseze schemele lor
nebune, iar răstignitorii să-și strângă
piroanele. Toate sunt numai lespezi pe
drumul spre biruința slavei harului
lui Dumnezeu. Și chiar înainte de
alaiul slavei, Domnul Isus ne strigă și
nouă astăzi: „Ridicați-vă fruntea!
Îndrăzniți! Eu am biruit lumea!
Urmați-Mă cu bucurie și entuziasm!”

Scurte Comunicări
După un timp de întrerupere a Buletinelor Duminicale, pentru care vă cerem
tuturor iertăciune și îngăduință, reluăm anunțurile punctând și câteva din știrile
evenimentelor petrecute la noi în acest răstimp.
• Duminica trecută ne-am bucurat mult de harul Domnului fiind în
sărbătoarea înălțătoare a unei binecuvântări dimineața și a unui botez seara.
Diminneața familia Silviu și Lucia Moșman au adus la binecuvântare fiica lor
LOIS VICTORIA MOȘMAN, și ne rugăm ca Domnul să-Și pună numele Lui
peste ea. Iar seara la botezul noutestamental, au mărturisit credința lor în Domnul
Isus ca Mântuitor patru tineri: REBECA POP, CRISTINA POP, EDWARD
BAHNEAN, și LUCIAN RĂSCOL. Sărbătoarea s-a încheiat cu o masă de
părtășie cu toată adunarea. Slăvit să fie Domnul pentru toate!
• Oastea noastră crește! Marți 26 sept. (ora 12:01 am) Delia Ordeanu a dat
naștere unui băiat cu numele GEORGE BENAIAH ORDEANU (7 .11 lbs și 20
inch). Să-l facă Domnul o binecuvântare pentru Împărăția Lui cerească
• În familia lui Marius și Katie Strizu s-a născut în duminica de 17 septebrie
un băiat, NOAH SAMUEL STRIZU (7.02 lb și 20 in). Felicităm părinții și pe
fericita bunică, sora Rodica Strizu.
• Fratele Ilie și s. Felicia Negru s-au întors din România de la Curtici unde au
luat parte la inaugurarea noului locaș de închinăciune, luând astfel parte și la
serile de priveghi pentru soții Cintean, a căror viață a fost curmată printr-un
acccident auto.
• Fratele Aurel Burcă a fost operat la spitalul Alexian Brothers, și după
săptămâni de suferință acum se simte mai bine, e acasă, dar are nevoie de un
timp de reabilitare; are nevoie și de rugăciunile bisericii și de cuvinte de
încurajare.
• Fratele Aron și s. Felicia Duca au plecat luni, 25 septembrie, în România.
Le dorim călătorie bună sub paza Domnului.
• Ne-am bucurat de Gigi și Rodica Lighezan, care au venit din Arizona în
duminica trecută să ne viziteze. Ne-au adus salutări din partea fratelui Petre
Lascău.
• Spunem Slavă Domnului, împreună cu fratele Nathan Smahon, cu ocazia
primirii cetățeniei americane. Am avut o masă de părtășie cu această ocazie.
• Miercuri, 13 septembrie, am fost vizitați de Fation Hogea, un tânăr albanez
convertit de la islam la creștinism, și care a studiat apoi la Universitatea Emanuel
din Oradea. A avut la noi o frumoasă mărturie pentru harul Domnului și ne-a
spus dorința lui de a lucra în câmpul Evangheliei.
• Ne-am bucurat că cei plecați în Florida s-au întors înainte de a fi loviți de
uragan, familia Opriș și familia Nathan Smahon. Iar cei din călătorii s-au întors
cu bine: familia Hegyeș și Josh Popovici din California, de la Convenție; Cornel

și Ana Bud, din România; Ghe și Letiția Tarlea, din România.
• Mulțumim sorei Ana Jurchela, Mia și Petre Arcan pentru îngrijirea casei de
rugăciune în timpul cât familia Țirlea a fost plecată în România.
• Sora Connie Prunaru s-a mutat în Arizona la copii și rude, și în duminica
de 10 septembrie ne-am luat rămas bun de la dânsa.
• Fratele Drăgan, întors din România, ne-a adus un raport misionar în
duminica de 10 septembrie, despre lucrarea prin Radio în Romînia și Africa.
• În duminica de 17 septembrie am avut bucuria unei reuniuni a familiilor
Burcă, Buzle și Hiriț. Florin și Ica Buzle au venit din Londra, (sora Ica este soră
geamănă cu s. Aurora); Rodica și Cornel Jurpoi au venit din Viena; familia
Sergiu și Monica Burcă și copiii au venit din Houston; Gabi și Meda și Julia. Au
mai fost cu noi Nelu și Doina Pavel din Houston, Mihai și Caty Rădulescu din
Florida. Toți aceștia au fost o pricină de mare bucurie pentru întreaga adunare.
• În perspectivă: — Azi, Bogdan Ionescu de la biserica „Sfânta Treime” din
București, lucrător printre frații romi. — În duminica viitoare 8 oct., Rev. Matt
Elliot va fi cu noi. — La 15 oct., Festivalul Fanfarelor.
• Fratele Valentin Popovici s-a întors din călătoria făcută în Bucovina de
Nord, Republica Moldova și România, cu corul bărbătesc „Laudă Mielului”.
Sâmbăta viitoare, 7 octombrie, fiind prima sâmbătă din lună, va fi micul dejun cu
rugăciune al bărbaților. La fel, surorile, la studiu biblic și rugăciune.

3 sept. — Frații Moșman la noi în Chicago: Un grup de familii la o ieșire câmpenească
Victor Moșman la mijloc Cornel Moșman
în Wisconsin în luna august
stânga, și Emanuel Moșman, dreapta,
împreună cu familia fratelui Cornel
Moșman, veniți din Tulcea.

La un timp de părtășie cu fratele Petre
Bulica din Timișoara

AWANA în fiecare miercuri de la 6:30

Ești gata credincios să stai
Cu Mine pe-al Golgotei plai?
Nu în poienile cu flori
Ci alungat adese ori,
În văi de plâns și putregai,
Pe-o cruce-ntins, gata să mori,
Dar înapoi să nu te dai?
Ești gata oare să primești
Batjocurile nebunești?
Să râdă lumea c-ai ajuns,
De Evanghelie străpuns,
Să lași plăcerile lumești,
Ca să primești un Dar ascuns
Și răsplătirile cerești?
Ești gata sfărâmat să fi?
Tu, vas ales din veșnicii,
Un vas de preț, un vas frumos,
Și cu mireasma lui Hristos,
Dar spart în cioburi mii și mii,
Ca tot parfumul mlădios
Să vrei pe-altar a-l risipi?
— Sunt gata, iată-mă, eu vin
Voinței Tale mă închin,
Și vreau să Te urmez smerit
Oriunde mergi, sunt fericit,
În brazda neagră cu suspin,
Sau pe drumeagul însorit…
Isuse, iată-mă, eu vin! (vp)
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…botezându-i în Numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh

Ești gata azi să Mă urmezi,
Și în Cuvânul Meu să crezi?
Să porți pe umeri crucea grea,
Și să renunți la viața ta,
Fără să ceri alte dovezi,
Să urci cărarea-n urma Mea,
Și-n moartea Mea… să te botezi?

„De aceea, frați
sfinți, care aveți
parte de
chemarea
cerească, ațintiți-vă privirile la
Apostolul și Marele Preot al
mărturisirii noastre, adică ISUS!”
(Evrei DEF)

Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez !

Ești gata?

