Piatra Neam[: Turnul lui |tefan cel Mare (1499)

24 August 2014

Locul de straj]
%M-am dus la locul meu de straj], \i stam pe turn ca s] veghez \i s] v]d ce are
s]-mi spun] Domnul, \i ce-mi va r]spunde la pl`ngerea mea^ (Habacuc 2:1).
Turnul de straj] \i veghe, pentru proorocul Habacuc a fost locul lui de
retragere, de lini\te, de medita[ie, de a\teptare. Era fr]m`ntat 'n sufletul s]u,
avea nedumeriri 'n leg]tur] cu lucr]rile Domnului, erau multe 'ntreb]ri la
care nu g]sea nici un r]spuns, \i s-a adresat lui Dumnezeu cu ele. R]spunsul
n-a venit 'ns] din partea lui Dumnezeu dec`t dup] ce Habacuc s-a retras din
zgomotul lumii, a fugit de p]rerile oamenilor, s-a ascuns 'ntr-un loc de straj],
unde s] fie lini\te, \i unde s] nu mai aud] dec`t glasul Domnului. Turnul de
veghe a fost pentru Habacuc locul lui de a\teptare. "ntr-un veac al vitezei,
Dumnezeu ne cheam] s] punem fr`n], s] ne oprim, s] st]m pe loc, fiindc]
vrea s] ne spun] ceva... E uimitor c] Dumnezeu ne a\teapt] 'n locul de straj],
'n col[ul de lume cel mai retras, \i a\teapt], \i a\teapt]! El poate s] ne
vorbeasc] oriunde, dar ne a\teapt] 'n locul nostru de straj]...
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E casa mea...
M]-ntrebi, ce-nseamn] Cerul pentru mine?
Ce-nseamn] {ara z]rilor senine?
Ce-nseamn] Paradisul f]r] nori,
Loca\ul sfin[ilor biruitori?
E cea mai glorioas] promisiune
Adus]-n v]ile de usc]ciune;
E visul cel mai drag \i luminos,
Ajuns aici pe drumul noroios.
Cerul 'nseamn] via[] f]r] moarte,
C`nd ve\nic nimeni nu ne mai desparte,
C`nd am ajuns la malul cel]lalt,
Uni[i cu Cel Preasf`nt \i Prea'nalt!
E-o 'nt`lnire f]r] desp]r[ire,
|i-o bucurie f]r] t`nguire,
Un ve\nic r]s]rit f]r] apus,
La dreapta slavei Domnului Isus.
E-un nou Ierusalim, ca o mireas],
A Domnului Biseric] aleas];
E-o str]lucire f]r] pic de nor,
|i-un []rm de har mereu mai sclipitor.
Cerul, 'nseamn] s] m] v]d acas],
Dup] un drum prin noaptea furtunoas],
|i-acolo, 'ntr-al sl]vilor meleag,
S] \tiu c] Domnul m] a\teapt]-n prag.
E adunarea sf`nt]-n s]rb]toare
A 'ngerilor 'mbr]ca[i 'n soare;
E muntele Sionului ceresc,
Cetatea Tronului 'mp]r]tesc.
E casa nou], cu flori la fereastr],
Lucind sub bolta z]rilor albastr],
|i-n prisp], veseli, cu un bun venit,
M]-a\teapt] cei pe care i-am iubit.
E locul unde Dumnezeu domne\te,
|i unde dragostea Lui 'nflore\te;
Liman curat, ca piatra de iaspis,
Mal de cristal..., \i-i spunem: Paradis.
M]-ntrebi, ce-nseamn] Cerul pentru mine?
E casa mea din z]rile senine...
Nu vrei \i tu un Cer frumos s] ai,
Un Paradis, o cas] sus 'n Rai? (vp)

Dup] ce au sc]pat de %plasa
lingu\itorului^, Cre\tinul \i Plin-deN]dejde au plecat mai departe spre
Muntele Sionului \i {ara Luminii.
Dup] un timp s-au 'nt`lnit cu unul
numit Ateul, care dup] ce a aflat
'ncotro mergeau le-a spus:
— Muntele Sionului? Fi[i serio\i,
oameni buni. A\a ceva nu exist]. De
c`nd tot umblu \i-l caut, dar nu-l
g]sesc.
Cre\tinul 'l privi nedumerit, \i-i
spuse politicos:
— Chiar l-ai c]utat, \i nu l-ai
g]sit? Dar, de ce mergi, omule, 'n
direc[ie opus]? Noi am v]zut deja
por[ile Sionului cu str]lucirea lor,
c`nd eram sus pe Mun[ii Bucuriilor
Nespuse. Acum umbl]m prin credin[].
|i a\a s-au desp]r[it. Cre\tinul \i
Plin-de-N]dejde au pornit spre Sion,
iar Ateul 'n direc[ie opus].
%|i st]tea 'napoi, l`ng] picioarele lui Isus,
\i pl`ngea...^ (Luca 7:38). Femeia
aceasta a fost smerit], %st]tea 'napoi^, na avut m`ndria afi\]rii. A avut dragoste
pentru M`ntuitorul, %a stat l`ng]
picioarele lui Isus^, jos, 'n praful
p]m`ntului, dar l`ng] El. |i a fost 'ntr-o
stare de poc]in[], %pl`ngea^. L`ng]
picioarele Celui Preasf`nt e o p]c]toas]
care pl`nge. O 'nchinare adev]rat]!

Comunic]ri
Duminica trecut] ne-am bucurat
s] avem ca musafiri ai casei Domnulu:
• Garofina Burcu, din Or\ova,
cumnat] cu fratele Simion Burcu \i cu
sora Silvia Burcu. (foto 1)
• Anatoliy Tkach \i sora sa de
corp, Tatiana Tkach, veni[i din
Minnessota la studii 'n Elgin, la
Judson College. Fratele Anatoliy este
'n ultimul an de studii la Judson
• Veaceslav \i Elena Ghe[ivu, \i
copiii, Andy \i Elias, veni[i din
Republica Moldova, de la Cahul,
prieteni ai familiei Calestrov.
• Petru \i Lori Ardelean, din Los
Angeles, din biserica p]storit] de
fratele Liviu {iplea. Fratele Petru
Ardelean este v]r cu fr. Laviniu
Bred]u de la noi.
• sora Luci Cot`rl], din Florida,
'mpreun] cu fiul Adrian \i nora
Melisa, care locuiesc 'n zona Chicago.
(vezi foto 2).
Ne bucur]m c] ast]zi e cu noi fr.
Alex Popovici, din Denver, Colorado,
venit 'n interes de serviciu.
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secretarul general al Uniunii; Gheorghe
Dobrin, p]storul bisericii %Betel^ din
Media\; Aurel Gacea, p]storul bisericii
din Tulcea; Daniel Mari\, rectorul
Aniversare la Constan[a
Institutului Teologic Baptist din
Biserica Baptist] %Sf`nta Treime^
Bucuresti; Octavian Baban, p]storul
din Constan[a (foto 3) 'mpline\te anul
Bisericii Baptiste %Sf`nta Treime” din
acesta 90 de ani de existen[]. "n anul
1922 un grup mic de credincio\i bapti\ti Bucure\ti; Daniel Fodorean, p]storul
bisericii %Golgota^din Constan[a; Doru
a pus bazele de 'nceput ale acestei
Hnatiuc, de la biserica %Emanuel^
biserici. Primul p]stor \i fondator al
lucr]rii Evangheliei 'n Constan[a a fost Oradea; \i al[ii. "n data de 26 august va
fratele Dumitru Baban. Anul acesta, 'n avea loc o adunare special] 'mpreun] cu
toate bisericile baptiste din ora\ la Casa
luna august biserica a invitat diferi[i
de Cultur]. Biserica %Sf`nta Treime^
p]stori s] predice Cuv`ntul Sf`nt:
Constan[a este condus] de p]storii
Corneliu Simu[, rectorul Universit][ii
Marian Ghi[] \i Emanuel Grozea.
%Emanuel^ din Oradea; Ionel Tu[ac,

•New Delhi, India. Cre\tinii din
centrul Indiei, fiind o minoritate,
sunt supu\i persecu[iei din partea
extremi\tilor hindu\i. "n multe sate,
coonsiliile municipale au hot]r`t
legi 'n care sunt interzise orice
adun]ri 'n afar] de cele hinduse.
•Gwoza, Nigeria. Num]rul
cre\tinilor uci\i de terori\ti islamici
care apar[in grup]rii Boko-Haram
'n Nigeria a trecut de o mie.
Explica[ia este c] au capturat
localit][i cu num]r mare de cre\tini,
\i au 'nceput exterminarea 'n mas].
•Teheran, Iran. Saeed Abedini,
pastorul american de origine
iranian], 'ntemni[at pentru credin[],
a primit mesaje de amenin[]ri cu
moartea de la membrii grupului
musulman ISIS (Islamic State of
Iraq and Siria), infiltra[i 'n
penitenciar.
•Bagdad, Iraq. %Militan[ii
islami\ti au \ters orice urm] de
cre\tinism 'n ora\ul Mosul...^ —
a\a 'ncepea s]pt]m`na trecut]
reportajul f]cut de CBN News. %Nu
mai exist] nici un cre\tin 'n Mosul^.
De 2000 de ani Mosul a fost centrul
comunit][ii cre\tine 'n Irak. Mosul
e a\ezat pe locul vechii Ninive,
capitala Asiriei, unde a predicat
Iona. "n 2004 patru misionari
bapti\ti au fost asasina[i acolo, 'n
timp ce mergeau cu ma\ina spre
c`teva adun]ri de la sate. Acum
num]rul martirilor se ridic] la zeci
de mii. Toate casele cre\tinilor au
fost murd]rite 'n Mosul cu litera
%N^ \i apoi a urmat masacrul de la
cas] la cas]. %N^ este desemna[ia
extremi\tilor musulmani pentru
cre\tini: %De-ai Nazarineanului^.

%Doamne, Tu
eşti
Dumnezeul
meu; pe Tine
Te voi 'n]l[a!
Laud Numele T]u, c]ci ai f]cut
lucruri minunate; planurile Tale
f]cute mai dinainte s-au 'mplinit
cu credincioşie.^ (Isaia 25:1)

Ordinea programului
de dup] amiaz]
C`nt]ri comune
Rug]ciune
C`nt]ri comune
Poezie, Ana Bud
Fanfara
C`ntare comun]
Anun[uri \i Colecta
Solo la trompet], Josh Popovici
Poezie, Viorica Opri\
Solo, Laura Brad
M]rturie, Oleg Florya
C`ntare, Grup de surori
Fanfara
C`ntare comun]
Citirea textului \i Predica
"ncheiere \i Benedic[ie
(C`nt]rile comune sunt
conduse azi de fr. Dan Bulboac])

O 'ntrebare:
De c`te ori este pomenit %vulturul^
'n cartea Apocalipsa?
R]spuns la 'ntrebarea dinainte:
Evanghelia dup] Ioan nu spune
despre copila\ii adu\i la Domnul Isus.

