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Perspectiva luminoas]
Richard Wurmbrand spunea: %Asculta[i povestea unui erou al credin[ei. A murit 'n
'nchisoare, pentruc] a refuzat s] lucreze 'n ziua Domnului, a fost b]tut p`n] c`nd
ambele m`ini \i picioare i-au fost paralizate. "\i putea mi\ca numai g`tul. Este destul de
greu s] fii 'ntr-o astfel de situa[ie acas] 'n mijlocul familiei sau 'ntr-un spital. Dar el era
'n celula unei 'nchisori, unde de[inu[ii nu aveau nici ap], nici alte lucruri pentru a-l
'ngriji. Trebuia s] fie hr]nit cu limgura, dar de unde lingur]? |i totu\, dintre to[i, el era
cel mai senin \i mai fericit. Fa[a lui str]lucea. Uneori c`nd ceialal[i de[inu[i se adunau
'n jurul patului lui \i se pl`ngeau de necazurile lor, de lipsa de perspective \i speran[e, el
r]spundea: %Dac] perspectivele sunt rele, 'ncerca[i s] privi[i dincolo de ele. |tefan,
credinciosul Domnului, c`nd era 'nconjurat de oameni r]i, care aruncau cu pietre 'n el
ca s]-l omoare, p]r]sit de ceialal[i fra[i din biseric], \i-a ridicat privirea spre Cer \i L-a
v]zut pe M`ntuitorul la dreapta Tat]lui. Aceasta i-a dat m`ng]iere \i t]rie 'n suferin[e.
Ridica[i-v] \i voi privirea 'n sus!^
Privind la soare, ni se lumineaz] fa[a. Privind la Domnul Isus ni se schimb] toate
perspectivele vie[ii. Adev]ra[ii cre\tini sunt eroi, fiindc] tr]iesc prin credin[].

%Tomo,^ i-a zis Isus,
%pentru c] M-ai v]zut,
ai crezut.
Ferice de cei ce
n-au v]zut \i
au crezut.^
(Ioan 20:29)

Floare rar]
Printre pietre, pe-un maidan,
Ca 'n fiecare an,
"ntr-o zi de prim]var]
A ie\it o floare rar]...

|i r]spunde floarea-ncet
Cu o voce de poet:
—Dragul meu, s]-mi dai iertare,
Dar, de felul meu sunt floare.

De sub glie, dr]g]la\,
A ie\it un topora\;
Floare alb], m]t]soas],
Ca voalul de mireas].

|i la ce v]d 'mprejur,
F]r_ s] caut vreun cusur,
Sunte[i rele, sunte[i bune,
Eu v] spun c] nu-s c]rbune.

Dar de-al]turi, r]gu\it,
Cu un r`njet sclifosit,
"i gr]ie\te un c]rbune,
Negru de am]r]ciune:

|tiu c`t de micu[] s'nt,
|i-am ie\it dintr-un morm`nt,
Dar am fa[a c]tre soare:
Dumnezeu m-a f]cut floare.

— Ce, m] rog, dore\ti s] zici?
Ce, m] rog, cau[i pe-aici?
"n gunoaiele din sloat]
Ai s-ajungi ca noi odat]...

|i dac] aici m-a pus,
Eu sunt floarea lui Isus:
|i pe soare \i pe ploaie,
Topora\ printre gunoaie.

Ghiocei ca tine, fini,
Cresc mai bine prin gr]dini;
Nu e locul lor s] creasc]
"n cenu\a boiereasc].

Domnul sf`nt m-a 'mbr]cat
"n ve\m`ntul Lui curat;
Vreau deci albele petale
S] slujeasc] slavei Sale.

Dac] nu, s] fii ca noi,
Un c]rbune \i-un noroi;
C] pe soare \i pe ploaie.
Aici toate sunt gunoaie.

...Printre pietre, pe-un maidan,
Ca 'n fiecare an,
"ntr-o zi de prim]var]
Str]lucea o floare rar]. (V.P.)

Apostolul Toma a fost unul din pescarii de pe Marea Galileii, pe care
Domnul Isus l-a chemat s] fie ucenic \i apostol al S]u. Se pare c] apostolul
Toma prin firea lui era 'ncet la a primi credin[a pe spusele altora. Era cugetat
\i 'n[elept, dar prea precaut 'n acceptarea lucrurilor pe care al[ii i le spuneau.
Astfel, fiindc] 'n prima zi a 'nvierii a lipsit de la adunarea ucenicilor, n-a vrut
s] cread] ce spuneau ceilal[i ucenici despre 'nvierea Domnului Isus. De fapt,
a lipsit \i a pierdut!
Dar Toma s-a poc]it. Dup] o s]pt]m`n], el era 'mpreun] cu ceilal[i
apostoli. |i-a recunoscut gre\eala \i n-a mai repetat-o.
Toma a fost ucenicul care a iubit pe Domnul Isus din toat] inima. La o
s]pt]m`n] dup] 'nviere, v]z`ndu-L pe Domnul Isus viu 'naintea lui, Toma a
f]cut m]rturisirea binecuv`ntat]: %Domnul meu \i Dumnezeul meu!^ A fost o
m]rturisire din toat] inima, cu devotament, cu un curaj al credin[ei. Cu
aceast] credin[] 'n suflet, Toma a plecat s]-L m]rturiseasc] pe Domnul peste
dealuri \i v]i, 'n []ri 'ndep]rtate. Pentru Domnul Isus, Toma a ajuns p`n] 'n
India, unde a \i murit martirizat, vestind Evanghelia m`ntuirii prin s`ngele
Domnului Isus. Lucrarea lui Toma se poate vedea \i azi 'n India
S] 'nv][]m de la Toma credin[a care triumf] peste 'ndoieli \i sl]biciuni, s]
urm]m exemplul statorniciei lui 'n dragostea pentru M`ntuitorul nostru,
exemplul spiritului de jertf] care n-a socotit nici un pre[ prea mare pentru a-L
sluji pe Domnul. Prin absen[a lui de la adunare, apostolul Toma ne 'nva[] s]
nu lipsim de la str`ngerea laolalt] a sfin[ilor. Prin poc]in[a lui plin] de iubire,
ne 'nva[] s] nu ne fie ru\ine s] recunoa\tem gre\elile \i s] ne poc]im. Prin
necredin[a lui temporar], Toma a 'nt]rit credin[a urma\ilor Domnului Isus din
toate veacurile. Iar prin lucrarea sa misionar] ne d] un exemplu de fidelitate
fa[] de Domnul. Ce lucr]m pentru Isus, r]m`ne 'n veac.

Imagini din
Duminica "nvierii

%Cuv`ntul T]u este o candel]
pentru picioarele mele, \i o
lumin] pe cărarea mea.^
(Psalmul 119:105)

%Ici c]l]tori suntem...^
De duminica viitoare
ne vom aduna 'n alt
loc, 'ntr-o alt] cas]
de rug]ciune, \i
a\a vom fi,
se pare, p`n]
vom avea un
loc al nostru. P`n] atunci, Betelul
nostru se mut] de duminica viitoare la
o nou] adres]:

8 Aprilie
Deutr. 32:28-52
Luca 12:35-59
Psalmul 78:56-64
Proverbe 12:24
9 Aprilie
Deutr. 33:1-29
Luca 13:1-21
Psalmul 78:65-72
Proverbe 12:25

Good Shepherd Assembly
6120 N. Harlem Ave.
Chicago, IL 60631

10 Aprilie
Deutr. 34:1-12
Iosua 1:1-2:24
Luca 13:22-14:6
Psalmul 79:1-13
Proverbe 12:26

Casa de rug]ciune este la o
jum]tate de mil] la nord de \oseaua
Kennedy, 'n partea de vest pe strada
Harlem.
Miercurea urm]toare ne vom mai
aduna tot la adresa de aici din
Glenview.
Programul duminical va fi de
duminica viitoare doar dup] amiaz] de
la orele 2:00, iar peste s]pt]m`n] ne
vom aduna joi seara de la orele 7:00.

Cimitirul Bohemian. Sora S]l]gean sa n]scut la 14 ianuarie 1922 'n
comuna Dr]ge\ti, j. Bihor, \i a avut
patru copii, Cornel, Cornelia, Rodica
\i Radu. A venit 'n America 'n 1979, \i
a plecat la Domnul Isus miercuri 3
aprilie a.c., la 12:05 pm. Ne-am luat
r]mas bun de la o bun] credincioas] a
Domnului, care L-a urmat smerit] \i
cu iubire p`n] la cap]t. %|i voi locui 'n
Binecuv`ntare:
"n duminica trecut] fr. Gavril \i s. casa Domnului p`n] la sf`r\itul zilelor
Alina Andreicu[ au venit la mele^ (Ps. 23:6).
binecuv`ntare cu fiica lor, Emma
Maria Andreicu[. Ne rug]m ca Bolnavii no\tri:
- Sora Elena Tru[a a fost 'n spital
Domnul slavei s] le dea bucurii sfinte
'n familie \i 'n "mp]r][ia Sa de lumin]. s]pt]m`na trecut] din cauza durerilor
mari la picior. "n duminica trecut],
chiar cu dureri mari, a fost la adunare.
Deces: Floarea
S-o avem 'n rug]ciune la tronul
S]l]gean
milelor lui Dumnezeu.
Miercuri la pr`nz
- Sora Dina Georgian, din San
'ngerul Domnului a
Antonio,
Texas, a fost operat]
luat-o dintre noi pe
s]pt]m`na trecut] la inim] unde
sora Florica S]l]gean,
crescuse o tumoare care putea opri
'n v`rst] de 91 de ani.
inima. Tumoarea nu a fost malign] \i
Ieri a avut loc serviciul
sora Georgian se simte bine dup]
de 'nmorm`ntare la
Benson Funeral Home \i apoi la opera[ie.

11 Aprilie
Iosua 3:1-4:24
Luca 14:7-35
Psalmul 80:1-19
Proverbe 12:27-28
12 Aprilie
Iosua 5:1-7:15
Luca 15:1-32
Psalmul 81:1-16
Proverbe 13:1
13 Aprilie
Iosua 7:16-9:2
Luca 16:1-18
Psalmul 82:1-8
Proverbe 13:2-3
|coala Duminical]:
De miercurea viitoare 'n loc de studiul
biblic de peste s]pt]m`n], vom 'ncepe cursul
de |coal] Duminical]. Lec[ia urm]toare este:
Trimiterea Duhului Sf`nt
Text: Fapte 2:1-16
Versetul de aur: %|i to[i s-au umplut de
Duh Sf`nt, \i au 'nceput s] vorbeasc] 'n alte
limbi, dup] cum le da Duhul s] vorbeasc]^
(Fapte 2:4)

14 Aprilie
Iosua 9:3-10:43
Luca 16:19-17:10
Psalmul 83:1-18
Proverbe 13:4
15 Aprilie
Iosua 11:1-12:24
Luca 17:11-37
Psalmul 84:1-12
Proverbe 13:5-6

Citirea zilnic] a Bibliei

Comunic]ri
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