9 August 2015

Și tu, Capernaume…
„Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorît până la locuința morților;
căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile, cari au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în
picioare până în ziua de astăzi.“ (Matei 11:23)
Cele mai multe minuni ale Domnului Isus au fost făcute în Capernaum. Cele
mai multe din învățăturile Sale au fost spuse în Capernaum. Dar la un moment
dat Mântuitorul are cuvintele triste: „V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am
cântat de jale și nu v-ați tânguit…“ Oamenii din Capernaum s-au obișnuit cu
vindecările făcute de Domnul și nu s-au mai întrebat, Cine este Acest
Vindecător? Învățăturile Domnului sunau frumos la urechile lor, dar s-au
obișnuit cu ele și nu s-au mai întrebat, Cine este Acest Învățător? Nu s-au pocăit
de faptele lor, ci toate deveniseră un spectacol obișnuit, Cuvântul nu le mai
atingea inima, și nu s-au întors de la faptele lor rele, nu s-au pocăit.
Ce triste sunt cuvintele acestea ale Domnului Isus! Aștepta să vadă pocăința, și
a găsit mândria. Aștepta credință, și a găsit indolență. Aștepta ochi înlăcrimați, și
a găsit nepăsare. Domnul Isus spune: „Dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon
minunile cari au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit, cu sac și cenușă.“
„De aceea…“ (v.24)! Va fi o zi a judecății, o zi a socotelilor, o zi a cumpenei
drepte. Pentru Domnul, nepăsarea lor nu-i schimbă destinul (înțelepciunea a fost
îndreptățită din lucrările ei!). Dar pentru ei, pentru cei din Caprnaumul de
demulte, și pentru lumea de azi, starea de nepocăință e acuzarea cea mai gravă.
Pocăința e calea înapoi la Dumnezeu, e poarta prin care intrăm și rămânem
în Împărăția de lumină a lui Dumnezeu. Să ne întoarcem la Domnul!

Rugăciune

Comunic]ri

O, nu-mi lăsa, Isuse,
Picioarele să meargă,
La sfaturi trădătoare,
De limbi înșelătoare,
Unde credința moare,
Unde cei mulți aleargă,
Pierduți pe calea largă.
O, nu-mi lăsa privirea
Să cadă înspre lume,
Holbată la păcate
La gânduri necurate,
La fapte blestemate,
Și inima anume
În laț să mi-o sugrume.
Oprește-mi, Doamne, mâna,
Când nu lucrează bine,
Sau când începe-a scrie,
Poneagră pe hârtie,
Sau altă mârșăvie…
Eu să Te-nalț pe Tine,
Cum pot și știu mai bine.
O, Doamne, mă ferește
Să-mi placă pofta firii,
Cu vin și țuică dulce,
Vrând capul să-mi încurce
Și viața să mi-o spurce…
O, dă-mi Duhul sfințirii,
Și slava mântuirii.
Ia-mi gândul de la fală,
Și de la bogăție,
Și dă-mi înflăcărată,
Lumina Ta curată,
Să știu ce minunată
E Slova Ta cea vie,
Și-a Ta Împărăție.
Cuprinde-mi, Doamne, mintea
Cu brâul umilinței,
Să nu se-mbolnăvească
De molima lumească,
Ci tot mereu să crească
În faptele credinței,
Și-n harul pocăinței. (V.P.)

Sâmbătă, 1 august, a avut loc la
Anaheim, California, în biserica Betel,
păstorită de frații Daniel Brânzei și Doru
Brezoi, cununia religioasă a fratelui Raul
Hegyeș cu sora Emilie Cristea. Cu ocazia
aceasta au fost plecați dintre noi la nuntă
familiile Freddy Hegyeș, Valentin Popovici, și
tinerii, Edy Negru, Marc Popovici, Cristina
Bogdan, Abigail Mircu. Dorim tinerei familii
Raul și Emilie Hegyeș fericire, lumină
cerească și binecuvântări nespuse.
Fratele Pavel Pența care locuiește în
Australia, și se află acum în misiune în
Banatul Sârbesc, ne comunică bucuria că la
Novi Sad a avut loc o evanghelizare la care a
venit un cor bărbătesc din Timișoara
împreună cu păstorul Sami Tuțac, care a
predicat acolo împreună cu fratele Avram
Dega din Vârșeț. A fost mult popor și harul
Domnului revărsat prin predicare a fost
bogat.
S-au întors din călătoriile în România:
! Mihai și Rodica Babii. În țară fratele
Mihai s-a întâlnit cu mulți colegi de catedră
muzicală și dirijat, iar Dumnezeu l-a păzit în
călătoria lungă fără complicații de boală.
! Aron Orășanu; ne-a adus salutări de la
Buucurești de la frații păstori Daniel Mariș și
Trandafir Popovici, de la biserica Golgota.
Ne-am bucurat în duminica trecută de
vizita fratelui Alex Popovici, a sorei Andrea
Cure, a sorei Jaqueline Duca, a fratelui Nelu
Hosu, cât și a altora pe care nu i-am văzut
demult.
În rugăciunile pentru cei bolnavi să
amintim pe: !Mircea Răduț; !Virgil și Elena
Gașpar; !Iacob Sezonov (urmează să fie

operat la ochi, pentru vedere); !Ana
Arcan (tot sub îngrijire medicală pentru
revenirea din convulsia cerebrală
suferită); !Caius Vicaș (a fost operat
săptămâna trecută); !Maria
Craioveanu din Atlanta (rudă cu sora
Ana Giuca); !Maria Tăședan. !De
asemenea, să avem în rugăciune pe un
tânăr, Naaman Bartolomew Barrows,
fiul fratelui Severin Barrows (Țiprigan),
care fiind în
ter men
m i l i t a r, a
suferit un
accident
grav în care
ambele
picioare iau fost
fracturate și rupte. După operații grele,
numai o minune a lui Dumnezeu l-a
pus iarăși pe picioare. Fiind din 2007 în
armată, Naaman Barrows a fost acum
doi ani în poliția militară americană pe
frontiera aprinsă între Iraq și Kuweit.
Cei interesați într-un servici de
vopsitor, sora Vetuța Negrău cunoaște
pe cineva care oferă un astfel de servici.
După informațiile găsite de
fratele Vasile Corsiuc, se anunță că
guvernul României, într-un gest politic
greu de înțeles, a oferit gratuit unei
organizații musulmane un teren de
peste 11.000 metri pătrați la București
pentru construirea unei moschei.
E timpul excursiilor și al vacanței
școlarilor. Sunt plecați în călătorii,
concedii și vacanțe: familia Viorel
Truța în Virginia; familia Viorel
Tăședan, în Florida; familiile Laurian
și Sylvan Popovici, în Colorado; familia
Clement Popovici; familia Adrian
Mircu; familia Emil Bilba;
Fără a face o andorsare specială,
menționăm doar că dintre candidații
republicani în alegerile curente din
America, următorii sunt de credință
baptistă: Ted Cruz, Mike Huckabee,
Lindsey Graham, Rick Perry și Scott
Walker. Faptul acesta poate fi încă un
motiv să-i avem în rugăciune, și
Dumnezeu să lucreze pentru binele
copiilor Săi în lumea întreagă.

„Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă
vor prigoni!“ (Ioan 15:20)

Din$Etiopia/Libia

Grupul terorist autonumit Statul
Islamic, a prezentat pe Internet un
film în care arată executarea a 28 de
creștini etiopieni în Libia, cu amă‐
nuntul că persecutarea creștinilor
este o învățătură fundamentală a Is‐
lamului, și că cei ce refuză să treacă
la mohamedanism, nu vor vedea de
la ei decât vârful suliței. „Bărbații vor
fi uciși, copiii luați sclavi, și tot avutul
lor luat ca pradă. Aceasta este jude‐
cata lui Alah și a mesagerului său.“
Pe cei 28 filmul îi prezintă ca
„închinători ai crucii din biserica
etiopiană dușmană credinței.“ Oa‐
menii au fost împărțiți în două
grupe, legați și duși la locul execuției.
Un grup e dus pe malul mediteran al
Libiei, numită de ei statul Barqa. Iar
celălalt grup e dus în deșert, numit
statul Fazzan. În ambele cazuri creș‐
tinii sunt puși să îngenuncheze în
nisip. Cei din deșert sunt împușcați,
iar cei de la mare sunt uciși prin
tăierea beregatei, după care, în am‐
bele cazuri, toți sunt decapitați.
Oficialitățile etiopiene au confir‐
mat că cei 28 erau lucrători cu ziua
plecați din Etiopia la muncă în
Libia. Filmul acesta a fost difuzat
după două luni de la un alt masacru
împotriva creștinilor la începutul
acestui an, în care 21 de creștini au
fost măcelăriți. (Sursa acestor infor‐
mații este Morning Star News și
Touchstone Magazine).
„Aduceți-vă aminte de cei ce sunt
în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați
cu ei…“ (Evrei 13:3).

Program
Cântare Comună
Rugăciune de invocare
Cântare Comună
Duet: Cristina Bogdan & Laura Brad
Solo: Sami Negru
Duet: Ileana Răduț & Pavel Negrei
Cântare Comună
Cor
Poezie: Mia Costin
Cor
Anunțuri și Colecta
Textul, rugăciunea și predica
Încheiere
Cântările comune, Sorin Cimpoeș

!
„Bunătatea!și!
credincioșia!
se!întâlnesc,!
dreptatea!și!pacea!se!sărută!“!
(Psalmul!85:10)

"Îngrijorarea nu golește ziua de
mâine de necazuri, ci golește de putere
ziua de azi. (Corrie Ten Boom)
"Suveica folosită de Dumnezeu să
întindă pânza Legii, are în ea firul
Evangheliei. (David Pawson)
"Nimeni nu poate cunoaște harul
lui Dumnezeu fără să fi cunoscut
înainte frica de Dumnezeu. (AW Tozer)
"Fericirea o găsești atunci când ce
"Dacă te consideri prea mare
pentru sarcini mici, atunci ești prea mic gândești, ce faci, și ce spui, sunt în
perfectă armonie. (Mahatma Gandhi)
pentru sarcini mari. (Rick Warren)

Fratele Traian Ban, din California, a împlinit vârsta de 91 de ani (al doilea de la stânga); aici
în mijlocul unor frați și surori în duminica trecută.
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