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Daylight Saving Time
„Căci iată, întunerecul acopere
pământul, și negură mare popoarele;
dar peste tine răsare Domnul, și slava
Lui se arată peste tine.” (Isaia 60:2)
În calendar scrie azi: „S-a încheiat
Daylight Saving Time. Am schimbat
ora pentru iarnă. Dar mi s-a părut că
citind fraza aceasta, am auzit un ecou,
nu să schimbăm ora, ci să fim atenți
fiindcă ziua cu lumina ei nu va mai
dura mult, și Domnul Isus spunea: „Cât
este ziuă, trebuie să lucrez lucrările
Celuice M-a trimis; vine noaptea, când
nimeni nu mai poate să lucreze” (Ioan
9:4). „Daylight Saving Time” s-a
încheiat — timpul de folosire maximă
a luminii din timpul zilei s-a terminat.
Proorocul Ieremia spunea cu tristețe,
„Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit, și
noi tot nu suntem mântuiți…” (Ieremia
8:20). Iar apostolul Pavel scria inspirat
de Duhul, către cei din Corint, „Iată ce
vreau să spun, fraților: de acum

vremea s-a scurtat…” (I Cor. 7:29).
Dacă Solomon spunea că toate își au
vremea lor, și fiecare lucru sub cer își
are ceasul lui…, și nașterea și moartea,
și săditul și smulsul, și plânsul și râsul,
toate își au vremea lor, Domnul Isus
spune că mai este un lucru care își are
o vreme, „Ridicați-vă ochii și priviți
holdele care sunt albe acum, gata
pentru seceriș.” Deși în calendar mai
erau încă patru luni până la seceriș,
Mântuitorul spune, acum e vremea lui!
Vorbea despre un alt seceriș, o recoltă
a Evangheliei, a timpului când se poate
primi mântuirea. E timpul de folosire
maximă a luminii, căci vine noaptea
când nimeni nu mai poate lucra.
Cei credincioși umblă în lumină,
după cum El Însuși este în lumină (I
Ioan 1:7). „Împărăția fiarei” este
acoperită de întuneric, dar noi suntem
fii și fiice ale luminii, și vestim lumina
Evangheliei veșnice.
Doamne, mai prelungește vremea,
ca mulți să se întoarcă la Tine. Iar pe
noi ajută-ne să fim cu adevărat lumina
care luminează în întuneric.

Scurte Comunicări
„Mai mult prețuiește pentru mine legea
gurii Tale, decât o mie de lucruri de aur și
de argint.” (Psalmul 119:72).

vAstăzi salutăm între noi pe
fratele Sali Sabri din Medgidia, care
păstorește mai multe biserici din zona
aceea a Dobrogei.
Alți musafiri, în duminica trecută:
vFlorica și Mircea Moțiu din
Radna, județul Arad. Fratele Mircea e
frate de corp cu sora Silvia Străin.
vAvram și Ioana Pinte, din
orașul Valencia, Spania. Fratele Avram
este nepot al sorei Viorica Opriș
vS-au întors din vacanțe: Mihaela
și Laurian Popovici, din California;
familia Sylvan Popovici, din România;
Nuți și Nelu Brad, Viorica și Nicu
Mureșan, Nuți și Viorel Truța, din
Israel.
vLa Mulți Ani! Cristina Popovici.
vFamilia Toda ne-a
făcut surpriza și a venit la
adunare cu musafirii lor:
Ioan și Nicoleta Balog.
Fratele Balog păstorește
mai multe biserici din
Cermei și împrejurimi, și a
predicat
Cuvântul
la
serviciul divin de seară.
vFratele Alex Mureșan a fost
supus miercuri unei operații grele
(hip-replacement), și operația a dccurs
bine. Urmează, la recomandarea
medicilor, un timp lung de recuperare.
vIeri au avut loc probele de
evaluare pentru clasele de limba
română pe care le avem în perspectivă.
Domnul să dea binecuvântarea Sa
peste copiii din Adunare.

Un vânt puternic
În secolul XVII Anglia era cuprinsă
în lupta dintre catolici și protestanți.
După ce Parlamentul Angliei (în
majoritatea, puritani) a chemat din nou
la tron pe Carol II, influența politică a
puritanilor a slăbit, iar în timpul lui
Iacob II (James II) din 1685, acesta
fiind un catolic îndârjit, a urmat
persecuția împotriva protestanților. Dar
William de Orania, care avea și el
drept la succesiunea regală, trăia în
Olanda, și crescuse în mediul calvinist.
Puritanii din Anglia l-au chemat să vină
în ajutor, ca să scape de opresiunea
catolică a lui Iacob II.
La 1 Noiembrie 1688 William
(Vilhelm) a pornit cu flota spre Canalul
Mânecii. Flota catolică aștepta pe râul
Tamisa gata de luptă să-l oprească, dar
s-a pornit un vânt atât de puternic încât
a fost imposibil ca flota să iasă din
apele Tamisei în larg. Între timp flota
olandeză a trecut fără luptă de-a lungul
coastei Angliei, în timp ce pe mal,
protestanții cântau cântări de laudă
Domnului, așteptându-l pe Vilhelm de
Orania să le aducă eliberarea de sub
persecuția sângeroasă a lui Iacob II.
Era un spectacol rar: în timp ce
corăbiile înaintau, costa Angliei răsuna
de cântări și ziua și noaptea.
La 5 noiembrie 1688 Vilhelm a
debarcat cu armata de protestanți, și
sângerosul Iacob II a fugit în Franța.
Dumnezeu a folosit vântul și furtuna ca
să schimbe istoria Angliei și să apere
pe credincioșii persecutați.

Bucuria copiilor noștri
Duminica trecută copiii au avut între serviciile divine de dimineață și seara,
serbarea recoltei, cu jocuri, cântări, întreceri și premii. Mulțumim părinților,
fraților și surorilor, care au stat cu ei și s-au îngrijit de programul în care copiii au
învățat lucruri frumoase din Cuvântul Scripturilor și au trăit bucuria să fie
împreună în Casa Domnului.

Despre pocăință
…Smerenia e calea pocăinței!
Smereşte-te şi ţi-ai şters şiruri de
păcate. Ai şi pentru aceasta dovadă din
dumnezeiasca Scriptură, în pilda
vameşului şi a fariseului (Ev. după Luca
18:10-14). S-au suit, spune Domnul,
fariseul şi vameşul la templu să se roage.
Şi a început fariseul să-şi înşire
virtuţiile: „Eu nu sunt un păcătos ca
toată lumea, spune el, nici ca vameşul
acesta!”. Suflete ticălos şi nefericit! Ai
osândit toată lumea! Pe toţi cei de aici iai hulit! Pe nici un om n-ai cruţat! „Eu
nu-s ca toată lumea, spui tu, nici ca
vameşul acesta! Postesc de două ori pe
săptămână; dau zeciuială din averile
mele săracilor!”. Cuvinte de semeție!
Om ticălos! Pentru ce loveşti şi
în vameşul de lângă tine? Nu te saturi cu
hulirea întregii lumi, până acolo că
osândeşti şi pe cel de lângă tine?
— Ce-a făcut vameşul?
— A auzit tot ce spunea fariseul, dar
n-a zis: “Cine eşti tu de spui unele ca
acestea despre mine? De unde-mi ştii
viaţa? N-am crescut împreună! N-am
trăit la un loc, n-am fost unul lângă
altul! Cine dă mărturie de faptele tale
bune? Pentru ce te lauzi singur? Pentru
ce te cinsteşti singur?” Nici un cuvânt
din acestea n-a grăit vameşul, ci,
plecându-şi capul la pământ, s-a închinat
şi a spus: “Dumnezeule, ai milă de mine,
păcătosul!”. Vameşul s-a smerit şi
a ajuns drept. Fariseul s-a pogorât de la
templu pierzându-şi dreptatea, căci
aceea nu era smerenie.
Atunci e smerenie, când unul mare
se micşorează pe sine. Vameșul a grăit
adevărul, căci adevărate erau cuvintele
lui că era păcătos. El, el cel păcătos, a
primit mântuirea, fiindcă s-a smerit.
— Ioan Gură de Aur (347 - 407)

„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)

Iată-Mă
Departe, undeva în zarea
Scăldată-n haruri și splendori,
S-a auzit atunci chemarea
Între arhangheli sclipitori.
Și-a răsunat tot infinitul,
Zidit de Sfântul Adonai
Cutremurând nemărginitul
La Glasul ce venea din Rai.
— „E vrednic cineva să meargă,
Să se coboare pe pământ?
E gata cineva să șteargă,
Păcatul greu cu sânge sfânt?”
Răspuns veni chiar din Lumină,
Din sânul cald de Dumnezeu
— „Mi-ai pregătit un trup de tină,
Iată-Mă, Ava! …Tatăl meu!”
Și-a fost atunci în Cer uimire,
Cum n-a mai fost din veșnicii.
Când Fiul sfânt din nemurire
Cu firea noastră se uni.
... Iar jos pe-o cruce-nfiorată,
Zdrobit și-n cuie răstignit
Hristos a dus osânda toată,
Și prețul nostru l-a plătit.
Dar a mai fost o dimineață,
Cum n-a mai fost nicicând vreodat’
Și din mormânt Stăpân pe viață,
Hristos din morți a înviat! (vp)
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