6 Septembrie 2015

Cununa
„Ostaşii dregătorului au dus pe Isus în pretoriu, şi au adunat în jurul Lui toată ceata
ostaşilor. L-au desbrăcat de hainele Lui, şi L-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit o
cunună de spini, pe care I-au pus -o pe cap, şi I-au pus o trestie în mîna dreaptă. Apoi
îngenuncheau înaintea Lui, îşi băteau joc de El, şi ziceau: «Plecăciune, Împăratul
Iudeilor!»“ (Matei 27:27-29)
„Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea cineva care semăna cu un fiu al
omului; pe cap avea o cunună de aur…“ (Apocalipsa 14:14a).
În batjocură, soldații au împletit o cunună de spini. Nu din lauri regali, nu din
flori gingașe ale iubirii, împletite în șirag de petale curate, ci o cunună împletită
din spini!
Cel plin de slavă și mărire, pogorât în praful drumurilor noastre, a ajuns bătut
cu pumnii, pălmuit și scuipat în față, biciuit ca un câine, strivit ca un vierme.
Ura satanică împotriva Domnului Isus stăpânea în pretotiu, domnea în
sanhedrin, dansa pe străzile Ierusalimului, firbea în palatul lui Irod. Iar El,
Regele și Stăpânul tuturor, era priveliștea de batjocură în fața lumii. Ca „o oaie
mută înaintea celor ce o tund“ tace și-i privește cu ochii însângerați.
De pe fruntea lui Isus se preling șiroaie de sânge. Haina de purpură cu care lau învelit soldații ca să pară hlămidă regească, s-a îmbibat și ea cu sângele
rănilor. De la fruntea străpunsă de spinii cununii până la tălpi, Mântuitorul e
plin de sânge, e învelit în sânge. Ce preț scump a dat El pentru răscumpărarea
noastră! „Dar pe Acela, care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe
Isus, Îl vedem „încununat cu slavă și cu cinste”, din pricina morții, pe care a suferit-o!” (Evrei
2:9). Iar Ioan de pe Patmos Îl vedea pe Domnul, ai Cărui ochi erau ca para
focului, „încununat cu multe cununi împărătești” (Apoc. 19:12).
Pilat spunea, „Iată omul!”, iar noi spunem, „Iată Împăratul nostru!”

La adunarea din Millersburg, Ohio, din duminica trecută, s-au adunat frați și
surori din Akron, Clevland, Youngstown, Canton, și ne-am bucurat în părtășia
caldă a iubirii care ne leagă. Au fost frații predicatori: Viorel Clintoc, Nelu
Chiriță (predicator de la biserica penticostală din Galați), Dan Paul, Valentin
Țenț, Timotei Mârza. Programul în aer liber a durat de la orele 10:30 dimineața
până la 3:00 după amiază, după care a urmat o masă de părtășie, la care
surorile din Akron s-au întrecut în măiestria culinară. De la noi a fost familia
Dumitrașcu și ne-a reprezentat frumos în toate activitățile. Fotografia de mai sus
a prins un grup din participanții la adunare, care ne-am coborât pe deal în jos ca
să facem poftă de mâncare înainte de a lua masa împreună.

Comunicări
Astăzi vom sta la Masa Domnului, în amintirea suferințelor Domnului Isus
pentru răscumpărarea noastră. Să lăsăm ca Duhul Domnului să ne umple inimile cu o
stare de pocăință, de reverență și de mulțumire înaintea Celui care ne-a iubit atât de
mult și ne-a dat o moștenire veșnică în slavă.
◆S-au întors din concediu fratele și sora Andre și Emilia Ordeanu și
ne-au adus salutări de la familia Pop din Houston.
◆În duminica trecută ne-a vizitat fratele Marcus Dumitru și familia
sa, misionar în Peru, care a predicat la serviciul de seară aducându-ne și
multe informații de pe câmpul de misiune. De asemenea, a fost cu noi
sora Felicia Ardelean, din Florida, soră de corp cu fr. George Ardelean.
◆Au plecat în România: fratele și sora Nicolae și Maria Pavel;
Hortensia Mitrofan (la înmormântarea fratelui de corp, Zamfir
Mitrofan).
◆Ni s-a comunicat că sora Teodosia Sava (noi îi spuneam sora Sile) a
trecut la Domnul marți 2 septembrie, în vârstă de 90 de ani, și că

priveghiul va fi marți la 7:00 seara la Benson
Funeral Home, iar înmormântarea miercuri de
la 10:00 dimineața.
◆Sora Mia și fratele Costel Oglice ne
informează că întâlnirea avută la Moscova a
fost un moment de succes și bucurie în călătoria
lor. A fost un festival de studiu biblic din cartea
Ezra, la care au fost 120 de participanți, în
majoritate lideri în bisericile din care fac parte.
Participanții au venit din Belorusia, Rusia,
Uzbekistan. ◆Fiecare a făcut mari eforturi
pentru a veni, unii chiar de la mii de km. cu
trenul. „Am avut odihnă spirituală,” a
mărturisit un frate, „am primit multă încurajare Fratele Marcus Dumitru în
și dorință de a continua slujirea în localitate în duminica trecută la noi
ciuda obstacolelor și dificultăților”. ◆Printre
participanți au fost și șase profesori de la Institutele Biblice pentru surdomuți. Nicolae a venit din Irkuțk, un drum de 4 zile cu trenul, altul din
fostul Stalingrad (Volgograd) și din Moscova. ◆Am avut și festivitate de
graduare; printre absolvenți au fost și doi noi profesori pentru institutul

de surdo-muți și alți șase studenți. ◆Pastorul Serghei din Magnitogorsk a
călătorit 35 de ore cu trenul a vorbit în numele studenților și a spus cum
Dumnezeu a schimbat viața lui cu interes pentru studiul Sfintelor
Scripturi. El a spus că viața lui a fost împărțită în 3 etape: “M-am născut,
am primit pe Domnul și am venit la institutul Precept. Aici m-am întâlnit
cu viitoarea soție, viața mi-a fost schimbată prin studiul Bibliei pe care lam introdus în biserică și astfel biserica s-a dublat și a venit un suflu nou.
Sunt mulțumitor celor ce au scris materialele de studiu și au făcut posibil
ca noi să fim pregătiți.”

Tema Studiilor Biblice de
miercuri seara
9 septembrie
Mărturisiți cu gura și cu fapta
Fapte 4:34-5:10. (Fapte 4:34)
16 septembrie
Vorbiți în Numele Domnului
Fapte 5:27-29; 33-42. (Fapte 5:29)
23 septembrie
Stați neclintiți în fața împotrivitorilor
Fapte 7:2–10; 20-34; 45-53.
(Fapte 7:49)
30 septembrie
Simon din Samaria este mustrat
Fapte 8:9-24. (Fapte 8:22)

!!!!!!!„Eu!îți!
șterg!
fărădelegile!
ca!un!nor,
și!păcatele!ca!o!ceață…”!
(Isaia!44:22)

Teme pentru rugăciune:
◆Familiile tinere din biserica Betel,
ca să aibă entuziasm pentru casa
Domnului, Cuvântul Domnului și
mărturisirea Domnului.
◆Bolnavii noștri: Ana Arcan, Iacob
Sezonov, Virgil și Elena Gașpar,
Caius Vicaș, Petre Ursalaș.
◆Cei plecați în călătorii.
◆Vestitorii Evangheliei.
◆Bisericile de limbă română din
Europa.

Activități în Casa Domnului în luna septembrie
Duminica: dimineața, 10:00-12:00, seara 5:00-6:30 — servicii de închinăciune
Miercuri, 7:00-8:00 Rugăciune și Studiu biblic
Vineri, 7:30-8:30 Studiu biblic pentru tineri („Darurile Spirituale”)
(pe 11 și 25 sept. — every second Friday).
Sâmbătă, 10:00 am - 4:00 pm, Repetițiile SDG (pentru festivalul din 4 oct.)
! Fanfara bisericii are repetiții înainte de serviciile divine, astfel:
duminica, 13 septembrie, 3:30 pm
duminica, 20 septembrie, 8:30 am
duminica, 27 septembrie, 3:30 pm
! Orchestra va avea repetiții sâmbătă, 12 și 19 septembrie, 4:30-6:00 pm
Orchestra se pregătește să cânte în duminica de 20 sept. seara.
" Copiii vor cânta în duminica de 27 septembrie seara.
# Surorile au adunare vineri 11 septembrie, dimineața 10:00-12:00.
Tema la surori: Mărturii personale, „Minuni în viața mea”.

Biserica Baptist] Rom`n] %BETEL^
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068
Serviciile duminicale: diminea[a 10:00-12:00; dup] masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM
Internet: http://betelchurch.org

