2 August 2015

La Domnul găsesc scăpare !
„La Domnul găsesc scăpare! Cum puteți să-mi spuneți: «Fugi în munții voștri, ca o
pasăre» ?“ (Psalmul 11:1).
Acest psalm este psalmul încrederii în ajutorul și credincioșia Domnului.
Stările prin care a trecut David, cu atâtea nuanțe de bucurie și necaz, de temeri
și primejdii, se aseamănă cu stările prin care trec credincioșii Domnului Isus și
azi. Într-o zi în care viața lui David era în pericol la curtea lui Saul, au venit
prietenii lui (așa ziși prieteni) care l-au sfătuit să fugă. Dar fuga ar fi fost
considerată de unii ca lașitate, de alții ca trădare față de împăratul Saul, și David
stă în cumpănă ce să facă? „Când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel
neprihănit?“ Oricum ar fi de mari primejdiile, David știe un lucru sigur:“ Domnul
este în Templul Lui cel sfânt. Domnul Își are scaunul de domnie în caruri“ deci
nu are decât să se încreadă în Domnul și să aștepte ajutor de la El.
„Cei neprihăniți privesc Fața Lui“. Se uită la Fața Domnului așa cum se
uită cel care se încrede pe de-antregul în ajutorul Domnului. „Cum se uită ochii
robilor la mâna stăpânilor lor, și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită
ochii noștri la Domnul, Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi“ (Psalmul
123:2). Pericolul e mare: cei răi își încordează deja arcul asupra celor cu inima
curată (v.2). Dar ochi Domnului sunt la cei pe care-i iubește, și chiar pleoapele
lui Dumnezeu cercetează inimile oamenilor. În timp ce dușmanii își încordează
arcul și pregătesc săgețile, și scot săbiile, David ne învață să ne uităm la Domnul,
fiindcă El șade pe scaunul de domnie al slavei. El se uită la noi!

Doamne,
fă-mă o lumină !
Din străfundurile vremii,
De când Dumnezeu Preasfântul
A grăit, Lumina slavei
Să cuprindă-ntreg pământul,
S-a desprins și din genune,
Întunericul de groază,
Ca să-nnăbușe lumina,
Să distrugă orice rază.
Și de-atunci e legea firii,
Neschimbată, ferecată,
Cele două, să se-nfrunte
Într-o luptă-nverșunată.
Întuneric și lumină… —
Nu pot umbla împreună,
Ori ești dragoste divină,
Ori ești beznă și minciună.
Și-a mai dat o lege Domnul,
Căci oricât ar fi să crească
Întunericul din lume
N-are cum să biruiască:
O lumină cât de mică,
Un lămpaș, o lumânare,
Biruie orice-ntuneric
Înfricoșător de mare.
Sfinții Domnului nu poartă,
Nici pumnale în chimire,
Nici nu luptă-n vânt cu pumnii,
Ca s-aducă nimicire;
Biruința lor prin Isus,
Este deja garantată,
N-au decât să lumineze,
Și e lupta câștigată.
Doamne, fă-mă o lumină,
Din Lumina Ta curată,
Peste mine să lucească,
Fața Ta imaculată.
Iar dacă îmi ceri o jertfă,
Să fiu gata a Ți-o da:
Mistuirea mea să-aducă
Raze din Lumina Ta! (vp)

Comunic]ri
În duminica trecută sora Grama
Carolina a venit la biserică prima oară după
cinci luni după accidentul de mașină pe care
l-a suferit. Fratele Corneliu Grama și sora
Carolina au avut cuvinte de mulțumire
Domnului Isus și față de adunarea întreagă
care i-a purtat în rugăciune înaintea
Domnului.
Printre musafirii care ne-au vizitat,
amintim pe sora Elena Demian și sora
Cosma, pentru care ne-am bucurat de
revedere; sora Lidia Rodilă în vizită la familia
Țârlea; tânărul Andrei, prima oară la noi în
adunare, venit din Republica Moldova.
Din România a fost cu noi fratele Sorin
Aioanei, păstor la biserica baptistă din
Șofronea. Fratele Aioanei a vestit Cuvântul
Domnlui, iar în particular ne-a împărtășit și
nevoile pe care le are biserica din Șofronea în
finisarea unor proiecte edilitare.
Fratele Dan și s. Lidia Bogdan au plecat
pentru trei săptămâni în România, la Bocșa,
județul Caraș-Severin. În călătoria aceasta
fratele Bogdan, pe lângă alte locuri în care ne
va reprezenta, va merge și la orfelinatul de la
Prilipeț, administrat de comunitatea baptistă
de Caraș, și pentru care avem desemnat
ajutoare prin fondul Giuca-Flonta.
Fratele Aron și s. Neli Duca au fost în
weekendul trecut la Detroit, unde au
sărbătorit împreună cu rudele de acolo
nașterea nepoțelei Seven Genevieve, și pentru
fratele Aron împlinirea vârstei de 59 de ani. Îi
dorim și noi, La Mulți Ani!
Familia Alfred și Flori Hegyeș sunt
plecați în California, unde a avut ieri serviciul
de cununie al fiului lor, fr. Raul Hegyeș, cu
sora Emily Cristea. Și cu ocazia aceasta le
dorim binecuvântări cerești și însoțirea
binecuvântată a Domnului.
Ne-am despărțit de soții Elisabeta și
Mircea Bredău, veniți la fiu, fr. Laviniu
Bredău. A fost un har să fim împreună, să ne
cunoaștem și să vedem dragostea și călăuzirea
Domnlui în viața lor. Duminica trecută seara,
după serviciul divin, familia Ilie și Felicia
Negru a dat o masă de despărțire într-o
atmosferă de părtășie, cântări și mărturie.
Felicităm pe fratele Zaica Gigi, care joi,

23 iulie, a împlinit frumoasa vârstă
de 60 de ani. Cu această ocazie de
bucurie, am servit cu toții
bomboane de ciocolată la sfrșitul
adunării de seară, și îi dorim
fratelui Z aic a an i mulți ș i
binecuvântați de Domnul, cu
putere de la Dumnezeu pentru
mărturia și proslăvirea Numelui
Său cel mare.
Cu recunoștință deosebită îi
spunem sorei Nuți Brad un
călduros Mulțumim, pentru referatul
istoric pe care l-a citit în duminica
trecută, prin care ne-a adus aminte de
începuturile bisericii noastre în 1970,
exact la 26 iulie (s-au împlinit deja 45 de
ani!), și de nostalgia începutului nou,
proaspăt, cald și binecuvântat al bisericii
Betel.
Mulțumim tinerilor care în fiecare
săptămână lucrează la casa Domnului, de
asemenea fraților Teo Pop, Jean Opriș, Emil Bilba, Marius
Bonca, pentru reparațiile la casa Domnului în care s-au
implicat cu atâta sârguință.
Un grup de tineri de la noi au fost plecați în tabăra tineretului din Colorado
care s-a ținut între 19-26 iulie. Ne bucurăm de râvna lor pentru lucrarea
Domnului.
Sora Nițu Ana a fost din nou internată la spital. Sora Sofica Izvanariu a
avut miercuri 29 iulie a doua operație la ochi. Să nu-i uităm nici pe ceilalți
bolnavi, ci să-i îmbrățișăm și astăzi în
rugăciunile noastre.

Anunț special
Astăzi, biserica Logos, păstorită
de fratele Daniel Chiu, își sărbătorește
aniversarea, iar după serviciul de
dimineață frații ne invită să luăm parte
cu ei la o agapă de dragoste, urmând ca
de la orele 2:30 după masa să
continue serviciul divin la care
suntem și noi invitați. (Totuși
amintim fraților și surorilor că la
ora 5:00 va începe la noi serviciul
divin de seară.)
Duminica viitoare, 9 august,
biserica Logos ne va vizita la
serviciul de după masă. Cu această
ocazie, va cânta corul lor bărbătesc
unit cu al nostru, și va predica
fratele Daniel Chiu.

Un cuvânt
pentru
surori
Cuvântul „misionar“ nu apare în
Biblie. Îmi place mult cuvântul
„martor“ care probabil este mai
potrivit, căci se referă la cineva care a
văzut ceva și trebuie să depună o
mărturie. Fecioara Maria l-a văzut pe
înger și i-a auzit glasul, și s-a predat
fără rezerve, zicând: „Iată, roaba
Domnului!“ Hotărârea ei a însemnat
jertfă, renunțarea la tot ce avea mai
scump, la reputație, căsnicie, la
planurile de viitor. „Facă-mi-se după
cuvintele tale!“ A știut bine de unde
veneau cuvintele, veneau de la
Dumnezeu, și și-a legat viața de ele.
Trebuie să fim misionari, să fim
martori ai harului lui Dumnezeu. Voi
(și cuvântul cuprinde și pe bărbați și pe
femei) Îmi veți fi martori!
Cel care te cheamă este Stăpânul
universului. Îți oferă o slujbă, un loc de
lucru. După ce te-ai predat Domnului,
după ce ți-ai adus înaintea Lui trupul
ca jertfă, poți aduce și celelalte lucruri
și stări ale vieții: educația ta sau lipsa de
educație, gusturile și prejudecățile,
temerile și ambițiile, tinerețea ta sau
bătrânețea ta, faptul că ești femeie cu
familie sau fără familie, bogată sau
săracă. Nimic din toate acestea nu sunt
obstacole dacă le aduci la Domnul. Fii

„Isus le-a zis: Mâncarea Mea este să
fac voia Celui ce M-a trimis și să
împlinesc lucrarea Lui.“
(Ioan 4:34)

!!!!!!!„În!veci!să!
țină!slava!
Domnului!!Să!
Se!bucure!
Domnul!de!lucrările!Lui!“!
(Psalmul!104:31)
liniștită în credința ta și recunoaște-L
pe El ca Dumnezeu al tău.
Stai în tăcere, în așteptare, cu
credincioșie, știind că Domnul vieții
tale are metodele Sale minunate prin
care Își descoperă planurile Sale ca săți vorbească și să te călăuzească.
Iar atunci când ai auzit chemarea,
adu mărturia ta cu mult curaj, ridică-ți
glasul, unește-ți strigătul cu întreaga
oștire a Domnului Isus.
Odată, proorocul Ieremia n-a vrut
să primească chemarea. „Ah, Doamne,
Dumnezeule,“ a strigat Ieremia cu un
geamăt, „vezi că eu nu știu să vorbesc,
căci sunt un copil.“ Dar Domnul i-a
răspuns: „Nu zice: «Sunt un copil!» —
căci te vei duce la toți aceia la care te
voi trimite și vei spune tot ce-ți voi
porunci. Nu te teme de ei, căci Eu sunt
cu tine.“
G. K. Chesterton, fiind întrebat
odată de ce crede în Dumnezeu și de
c e Î l m ă r t u r i s e ș t e p e D o m nu l
pretutindeni, a răspuns pentru noi toți:
„Credința e singura cheie care se
potrivește ca să deschidă misterul vieții.
Sufletul nostru caută răspuns, și îl
căpătăm numai prin credință. Suntem
creștini nu fiindcă ne uităm și admirăm
cheia, ci fiindcă Dumnezeu ne-a
deschis prin credință o poartă și am
trecut prin ea, și am simțit o nouă
adiere care vine din chemarea
trâmbiței adevăratei libertăți peste
pământul celor vii.“ (Elisabeth Elliot)
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