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La programul copiilor în duminica de 27 septembrie

Dumnezeul celor smeriți
„Căci așa vorbește Cel Prea Înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui Nume este sfânt.
„Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie; dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez
duhurile smerite, și să îmbărbătez inimile zdrobite.” (Isaia 57:15).
Domnul Isus Hristos, Fiul Celui Preaînalt, a vestit Evanghelia oamenilor de
rând, celor săraci, smeriți, și, uimirea tuturor!, a predicat vestea Bună celor mai
păcătoși. Nici măcar n-a încercat să convertească pe cei mândri, bogați și
fățarnici, ci acestora le-a spus, „Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici…” Și
lucrul acesta îi pune pe mulți în dilemă, mai ales că e scris că „răsplata smereniei,
a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața” (Proverbe 22:4). Doar că mândria
și bogăția sunt surori gemene, și închid inima la vocea Evangheliei. Tot înțeleptul
Solomon spunea: „Cînd vine mândria, vine și rușinea” (Prov. 11:2). Și rușinea
cea mai mare este împietrirea inimii față de pocăință, e ușa trântită în fața
Duhului lui Dumnezeu, singurul Împărțitor de har.
Slăvit să fie Numele Domnului, Unsul Domnului care vestește vești bune
celor nenorociți. Dumnezeu nostru este Dumnezeul celor smeriți, al celor cu
inima frântă și zdrobită. Ce glorie! El, Cel Preaînalt, e Dumnezeul vrăbiilor, al
crinilor de pe câmp, al văduvei cu doi bănuți, al sutașului care strigă, „Nu sunt
vrednic să intri sub acoperământul meu.” E Dumnezeul celor viteji în credință,
dar și al celor osteniți și împovărați; Dumnezeu cerurilor preaînalte și al
copilașilor despre care Domnul spune, „Lăsați-i să vină la Mine, și nu-i opriți!”

O casă nu e doar clădirea,
Cu gard în jur, și cu pridvor;
O casă e un lanț de inimi
Legate-n dragoste și dor.
Nu cărămida face casa,
Căci toate-n pulbere se frâng,
O casă-i vatra luminoasă
Unde cei dragi cântă și plâng.
O casă nu e numai zidul,
Și văruiala pe pereți,
Ci e popasul la amiază
Unde coboară trei drumeți;
Și Domnul stă la sfat cu sfinții,
Și râde Sara și Avra'm,
Și râde Dumnezeu când toarnă
Milostivire și balsam.
O casă nu se socotește
În cât te costă ca s-o ai;
Ci-n cât de mare-i fericirea
Pe care-acolo poți s-o dai.
O casă nu-i doar tencuiala
Și varul dat peste mortar;
Ci e familia unită,
În rugăciune la altar.
O casă ține pomenirea
Strămoșilor ca-ntr-un muzeu;
Dar e și rampa de lansare
Spre viitor cu Dumnezeu.
Acolo răsună cântarea
Celor uniți în legământ:
Dar dacă stai, auzi ecoul
Și-acelor duși peste mormânt.
O casă n-o măsori cu metrul,
Cât la etaj, cât la parter;
Ci o măsori mereu cu pasul
Mergând pe drumul către Cer.
O casă nu-i doar o adresă,
Unde să vii să te retragi,
E vatra unde vine Domnul
Să stea la masă cu cei dragi.
Poate fi casa cât de mare,
Și cu etaje, cât un bloc,
Dar dacă n-o zidește Domnul,
O casă nu-i casă… deloc.
Însă când Domnul o zidește,
Chiar dacă-i cort de peregrin,
E casa trainică și sfântă,
E casa… unui bun creștin! (v.p.)

Dăm slavă Domnului pentru harul în
care ne-am bucurat duminica trecută în Casa
Domnului. În toate activitățile de slujire și
închinăciune am văzut și am simțit prezența
și lucrarea Duhului lui Dumnezeu în mijlocul
nostru. Dimineața Festivalul fanfarei „Soli
Deo Goria” ne-a înălțat inimile la cer în
cântarea celor 107 fanfariști. Iar seara corul
bărbătesc al bisericii Logos s-a unit cu al
nostru, formând un cor de aproape 100 de
cântăreți, care ne-au entuziasmat în lauda și
preamărirea Domnului Isus. Iar predicile din
Cuvântul Domnului ne-au atins mintea și
inima ca să dorim să-L slujim pe Domnul cu
mai multă predare și devotament. A fost apoi
despărțirea de familia Brad, și aceasta ne-a
stors lacrimi, amintindu-ne ani de zile de
bucurie împreună, și ne-a adus dorul după
întâlnirea din Țara cerească. Iar surorile s-au
întrecut pe ele în mesele bogate pe care le-au
pregătit la prânz și seara, cu multă bucurie,
folosind prima oară bucătăria nouă (aproape
terminată, dar funcționabilă deja). Încă
odată am văzut ce dulce e părtășia în biserica
Domnului Isus atunci când ne leagă
dragostea Lui, și când bucuria Lui cerească
ne inundă și curge ca un râu de apă limpede.
Ne-am bucurat să vedem sanctuarul bisericii
arhiplin, și chiar jos în sala de părtășie a fost
instalat un ecran pentru circuit închis. La
toate acestea, mulțumim lui Dumnezeu și
spunem „Slăvit să fie Numele Domnulu!”
Printre cei întorși din călătorii, cât și din cei care
ne-au vizitat în duminica trecută, amintim pe
următori: Pavel Nicolae și Maria s-au întors de la
Reșița și Arad; Hiriț Nelu și Aurora; Drăuceanu
Cornel și Sana, veniți din Arad; Beniamin Pop din
Houston, fratele sorei Mea Ordeanu; Alex și Melania
din Colorado; Aurel și Lidia, din Cleveland; Steve
Bonica, de la Tribuna Românească, care ne-a adus
oaspeți ziariști, printre care și dnul Radu Moraru, de
la emisiunea „Nașul” din România; Ghiță Drăgan,
de la Radio Arad; Mioara Pop, din Cleveland; Boroș
Iosif, din Beiuș; Alexandru și Mariana Braica din
Gatlinburg, Tennessee; pe lângă mulți, mulți alți
oaspeți. Ne-am bucurat să fim împreună!

„Va vedea rodul
muncii sufletului
Lui și se va
înviora. Prin
cunoștința Lui,
Robul Meu cel
neprihănit va
pune pe mulți
oameni într'o
stare după voia
lui Dumnezeu,
și va lua asupra
Lui povara
nelegiuirilor
lor.”
(Isaia 53:11)
Fanfara „Soli Deo Gloria” duminica trecută înainte de începerea Festivalului de laudă Domnului

◆Muncă Voluntară: Anunțăm pe membrii
bisericii noastre că vinerea viitoare dorim să
avem după masă, de la 4:00, muncă
voluntară. Toți cei care pot și doresc să dea o
mână de ajutor, sunt rugați să o facă în
Numele Domnului.
◆Un Proiect frumos pentru 2016: În
săptămâna trecută, Alex și Melania Popovici,
veniți la noi din Denver, Colorado, ne-au adus
detalii ale proiectului frumos al unei retrageri
în anul viitor cu întreaga biserică într-un loc

încântător la munte. Zilele pe care le-am
rezervat sunt de la 7 la 11 august 2016. Vă
rugăm să notați aceste date în calendar și să le
rezervați pentru o vacanță pe care s-o avem
împreună la munte, cu activități de recreere, de
studiu biblic și de împrospătare spirituală.
Desigur, pe parcurs vom da amănunte și
detalii. Să ne ajute Dumnezeu.
◆Mulțumim fratelui Viorel Truța pentru
montajul fotografiilor pe care le oferă cu atâta
bucurie în fiecare duminică.
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