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 %|i Casa era plin] de slava 
Domnului^ (Ezechiel 43:5b). 

 A fost o r]pire dumnezeiasc], o 
viziune a gloriei lui Dumnezeu, 
dar nu undeva 'n nebuloasa 
'ndep]rtat] a z]rilor de pe culmea 
unui munte, ci jos, 'n Casa 
Domnului, 'n loca\ul locuin[elor 
Celui Prea'nalt, 'n locul unde se 
adun] poporul s]-L sl]veasc] pe 
Domnul. Acolo, 'n locul lacrimilor, 
'n locul suspinelor 'ndreptate 
c]tre scaunul 'ndur]rii, 'n locul 
rug]ciunilor \i 'n locul laudelor 
c`ntate Domnului, acolo s-a 
ar]tat slava lui Dumnezeu. 
 O, ce mare har, s] fi 'n Casa 
Domnului, \i aici s] sim[i 
Prezen[a str]lucitoare a slavei 
Lui, s]-I sim[i atingerea 
binecuv`ntat], s] ajungi plin de 
Duhul slavei Lui m]re[e... ❏ 

 %Lui "i dator]m 
faptul c], prin 

credin[], am 
intrat 'n aceast] 

stare de har, 'n care 
suntem, \i ne bucur]m 'n 

n]dejdea slavei lui 
Dumnezeu!^ (Romani 5:2). 

 "n capitolul acesta din 
Epistola c]tre Romani 
g]sim de c`teva ori 
cuv`ntul n]dejde. "n 
versetele 4 \i 5, n]dejdea 
este apogeul trofeelor pe 
care le primim 'ntr-un 
\irag de m]rg]ritare 
pre[ioase: necazul produce 
r]bdare, r]bdarea aduce 
biruin[a, iar medalia cea 
mare este n]dejdea! Dar e 
o n]dejde care nu 'n\eal], 
ci  e n]dejdea slavei lui 
Dumnezeu, garantat] de 
dragostea Lui turnat] 'n 
inimile noastre! ❏ 



 
 
 •Salut]m ast]zi 'n mijlocul nostru pe fratele Dr. Tiberius 
Ra[], decan asistent la catedra de Vechiul Testament, la Grace 
College and Seminary, 'n Winona Lake, Indiana, care ne viziteaz] 
cu un grup de studen[i.  
 •O floare la amvon: "n familia Alex \i Angie Mure\an s-a 
n]scut la 15 aprilie al patrulea copila\, c]ruia i s-a dat numele 
Evan-Edward Mure\an. "i felicit]m pe p]rin[i, \i totodat] pe 
ferici[ii bunici, Viorica \i Nicu Mure\an. 
 •Duminica trecut] ne-am bucurat s] vedem din nou 'n 
mijlocul nostru, dup] c`teva luni de absen[] pe timpul de 
iarn], pe fr. Mihai \i s. Caty R]dulescu, veni[i din Hawaii. 
 •Miercuri au fost cu noi, 'n drum spre Rom`nia la Cluj, 
Liviu \i Gina Clapa, de a c]ror revedere ne-am bucurat mult. 
Ei locuiesc acum la Nashville. 
 •Am fost 'ndemna[i s] ne rug]m pentru s]n]tatea sorei 
Monica Buiba\, fiica sorei Maria Iorga, care a fost mai demult 
'n p]rt]\ia noastr]. 
 •Felicit]m surorile pentru programul frumos de care l-au 
avut duminica trecut], \i la fel, orchestra de mandoline care a 
'mpodobit serviciul divin cu c`nt]ri 'n]l[]toare. 
 •Deces: Joi diminea[], 23 aprilie, a trecut la cele ve\nice, 
dup] o boal] lung] \i grea, fratele Liviu Bocaniciu. 
"nmorm`ntarea va avea loc mar[i diminea[] la cimitirul 
Bohemian, la ora 10:00. Fie m`ng]ierea Bunului Dumnezeu 
cu to[i cei 'ndurera[i la aceast] desp]r[ire. 

|coala Duminical]|coala Duminical]|coala Duminical]|coala Duminical]    
Miercuri, 29 aprilie 2015 
Lucra[i 'mpreun] pentru Adev]r 
 Epistola a 3-a a lui Ioan. 
 Versetul de aur: 3 Ioan 8. 

Dr. Ronnie Floyd, pre\edintele Conven[iei 
Baptiste de Sud, a lansat un 'ndemn tuturor 
membrilor bisericilor baptiste s] se roage pentru 
'n[elepciune \i curaj 'n sesiunea Cur[ii Supreme 
din 28 aprilie (mar[ea viitoare) c`nd Comisia de 

Etic] \i Libertate Religioas] din cadrul SBC va prezenta la 
ora 10:00 diminea[a 'n fa[a judec]torilor argumentele pentru 
cauza familiei, a\a cum e ar]tat] 'n Sf`nta Scriptur].  

Fi[i oameni! (I Corinteni 16:13) 
 A fi om e lucru mare! 
  Nu-i ce ai 'n buzunare; 
  Nici o mare bog][ie, 
  Nu te face de-omenie... 
   A fi om e lucru mare! 



Musa-Dagh 
"mi ridic ochii spre mun[i... 

 
 Anul 1915 era al doilea an de 
v`ltoare nebun] a primului r]zboi 
mondial. Armatele turce\ti ale 
Imperiului Otoman (pe cale de 
dezintegrare), urmau un program 
criminal de exterminare a 
popula[iei armene, care se 'nd`rjise 
'n credin[a cre\tin] \i nu vroia s] 
treac] la mohamedanism. "n col[ul 
de sud al Imperiului, 'nspre []rmul 
Mediteranei \i nu departe de 
Antiohia Siriei, era o comunitate 
mare de emigran[i armeni cre\tini, 
care locuiau 'n mai multe sate. Erau 
ca o insul] demografic] pe care 
musulmanii au hot]r`t s] o 
lichideze. Ordinele de la 
Constantinopol erau ca to[i cre\tinii 
armeni s] fie deporta[i 'n pustia 
Siriei \i l]sa[i acolo s] moar]. C`nd 
au v]zut ei trupele turce\ti 
apropiindu-se, cre\tinii din \ase sate 
au ie\it \i s-au 'ndreptat spre 
muntele numit Musa-Dagh (adic], 
Muntele lui Moise). Acolo, cu 
sacrificii mari \i multe victime, au 
rezistat 53 de zile 'mpotriva 
asalturilor turce\ti, p`n] c`nd ni\te 
vase franceze \i britanice i-au salvat 
deport`ndu-i la Alexandria, 'n 
Egipt. Iar dincolo, 'n [ara lor de 
ba\tin], 'n Armenia, au pierit peste 
1,5 milioane de cre\tini (!).  
 Aceasta este una din paginile 
'ns`ngerate ale secolului 20, cu 
eroismul credin[ei, o pagin] care se 
repet] ast]zi 'n lume 'n multe 
locuri unde cre\tinii pl]tesc un pre[ 
scump pentru dragostea \i credin[a 
lor 'n Domnul Isus Hristos. S] 
avem 'n rug]ciune pe fra[ii no\tri 
care trec prin persecu[ii grele! 

Nu dispera!Nu dispera!Nu dispera!Nu dispera!    
  
Nu dispera pe calea sf`nt], 
|i nu te pl`nge c]-i prea greu! 
C`nd lumea-ntreag] se fr]m`nt], 
Stai lini\tit mereu \i c`nt]: 
C]ci l`ng] tine-i Dumnezeu! 
  
C`nd du\manii se-adun] gloat], 
R]cnind cu r]cnete de leu, 
P]streaz]-[i haina nep]tat], 
Via[a ta-i de Cer legat]: 
Tu-L reprezin[i pe Dumnezeu. 
  
C`nd vezi c] lumea-i 'n deriv], 
|i n-auzi dec`t vai, v]leu, 
"n agonie convulsiv]... 
|i-atunci c`nd toate-s 'mpotriv]: 
Te [ine-n bra[e Dumnezeu.   
  
Te-a prins 'n ciur nimicitorul? 
E\ti 'n al luptei defileu? 
Te-a 'ncol[it asupritorul? — 
Tu nu uita Cine-i P]storul, 
|i laud]-L pe Dumnezeu 
  
{i-arunc] al[ii azi ocara,  
De parc-ai fi noroi, de\eu? 
Fii 'ntre spini ca l]cr]mioara, 
Printre gunoaie, fii comoara, 
Tezaurul lui Dumnezeu! 
  
Viseaz] Ziua cea m]rea[] 
Cu sl]vi sub noul curcubeu! 
Viseaz] sf`nta diminea[] 
Dincolo de aceast] via[]... 
Palatele lui Dumnezeu! 
 
Tr]ie\te deja s]rb]toarea, 
|i umple-te cu ea mereu: 
Cu dor a\teapt] de\teptarea, 
C`nd vom zbura la adunarea 
Osp][ului cu Dumnezeu! (vp) 



 Œ La Mul[i Ani!  Felicit]m pe 
to[i cei cu numele Gheorghe, 
Gheorghina, etc... (Joia trecut] 23 
aprilie a fost Sf. Gheorghe). La 
Mul[i Ani! M]rturia \i eroismul 
credin[ei 'n Domnul Isus Hristos 
s] fie cu adev]rat un steag de 
biruin[] \i de mare bucurie 
pentru slava M`ntuitorului nostru. 
 Œ Cum e bateria spiritual]? "n fiecare zi ne 'nc]rc]m bateriile 
la telefon, altfel, spunem noi, nu avem putere, nu se face leg]tura, 
nu exist] contact. La fel, c`nd bateriile spirituale sunt moarte, nu 
mai avem putere, nu ne mai rug]m, nu mai avem leg]tura p]rt]\iei. 
S] punem bateriile la priz], la sursa de putere, la rug]ciune, la 
citirea zilnic] a Cuv`ntului sf`nt, la r`vna \i dragostea pentru Casa 
Domnului. Duhul Sf`nt este Duhul Puterii! 

La pream]rirea Domnului (cu podoabe sfinte) 

La 'nchin]ciune (veni[i cu bucurie) 

La repeti[ii (veni[i cu elan) 

 %O, de ar 
l]uda oamenii 

pe Domnul 
pentru bun]tatea Lui, \i pentru 

minunile Lui fa[] de fiii 
oamenilor! (Ps. 107:8) 


