7 Februarie 2016

Un Turn Tare
La un an după ce a ajuns la putere, Adolf Hitler a chemat conducătorii
religioși ai Germaniei în cabinetul său ca să-i mustre fiindcă nu suportau
cu destul entuziasm programul său de organizare a Germaniei. Pastorul
luteran Martin Niemoller a obiectat și i-a spus fuererului că amvonul
bisericilor are menirea să dea poporului adevărata lumină a Evangheliei.
Hitler l-a ascultat tăcut, dar în seara aceea gestapoul a făcut percheziție în
rectoratul bisericii, și câteva zile mai târziu a explodat o bombă în
biserica un Niemoller slujea.
În 1937, Niemoller spunea în predica sa: „N-avem de gând să folosim
puterea pumnului ca să ne împotrivim puterii autorităților care ne
urmăresc, așa cum nici apostolii Domnului Isus nu s-au ridicat împotriva
autorităților Romei. Dar trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu
decât de oameni!” La scurt timp a fost arestat și închis izolat într-o
celulă.
La 7 februarie 1938 a început procesul care i-a fost intentat ca
dușman al statului. În dimineața aceea gărzile l-au luat din celula
închisorii și l-au dus printr-un labirint de ganguri subterane înspre sala
unde avea să fie procesul. Inima lui Niemoller se strângea de durere și
neliniște. Ce se va întâmpla
cu el? Știa că nu are nici o
șansă să fie eliberat, dar ce
vor face cu el? Find izolat
de lume, nu mai știa nimic
dinafară. Ce-i face familia?
Dar biserica? Va fi torturat
mai departe? Îl vor executa,
fiindcă s-a ridicat împotriva
fuererului?
Fața soldatului de lângă
el era ca o stană de piatră.
Mergea ca un robot teuton.
Au ieșit din tunelul întunecos
prin care mergeau, și au
ajuns la niște scări. Lui
Niemoller i s-a părut că aude

ceva. O șoaptă. Ceva ca un oftat moale și neclar. Apoi și-a dat seama că
de fapt soldatul acela se aplecase lângă urechea lui și îi repeta în șoaptă
niște cuvinte. Păstrând pasul, și-a strâns atenția să le înțeleagă. Acum le-a
înțeles clar: „Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge
în el, și stă la adăpost…” Erau cuvintele din Proverbe 18:10, îmbibate în
inima credincioșilor prin imnul lui Luther, „Cetate Tare-i Dumnezeu și
armă-apărătoare…”
Au mers mai departe, dar acum Niemoller era liniștit. Dumnezeu i-a
trimis un mesaj de încurajare chiar prin soldatul acela cu inimă de frate.
Și cu adevărat, în procese, în lagăr, torturat și chinuit, a putut spune că
„Numele Domnului este un Turn Tare!”, un turn de scăpare, o cetate de
adăpost, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi.

Astăzi dorim să luăm împreună
Cina Domnului, în amitirea suferințelor
ispășitoare ale Domnului Isus la
Golgota. Aceasta nu e o masă obișnuită.
Evanghelistul Luca scrie: „Când a
sosit ceasul, Isus a șezut la masă
cu cei doisprezece apostoli…” A
fost un ceas anumit pe care Domnul l-a
așteptat, o masă pe care a pregătit-o, și
niște apostoli pe care i-a dorit acolo să
fie împreună cu El.
Ne rugăm să fie și Cina de azi o
ocazie specială, un ceas al harului, un
timp de cercetare în care fiecare să ne
apropiem cu pocăință de Masa
Domnului. Vrem să înțelegem mai bine
și să simțim mai aproape dorința
Mântuitorului nostru ca să ne unească
lângă El. Să cugetăm la prețul mare al
răscumpărării noastre, și să prețuim
harul de care ne-a făcut parte numindune surori și frați ai Lui.
La Romani 6:11 găsim îndemnul:
„Tot așa și voi, socotiți-vă morți față de păcat,
și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos

Domnul nostru.” Ce mare cinste și ce
lucrare miraculoasă, să fim „vii pentru
Dumnezeu”, trăind o viață de mărturie
pentru Numele Său. La cruce am fost
iertați; să ne iertăm și noi unii pe alții,
pentru Numele Lui. La Cruce am fost
smulși din întuneric și
aduși la lumina Sa
minunată; să nu ne
mai întoarcem la
faptele întunericului.
La Cruce am fost
răscumpărați din felul
deșert de viețuire; să
ne bucurăm de noua identitate pe care
ne-a dat-o, ca moștenitori ai slavei
veșnice, pentru Numele Său
binecuvântat!
—————————————
Printre oaspeții casei Domnului din
duminica trecută amitim pe:
- Oana Ionuț, fiica fratelui Vasile și
Angela Ionuț, nepoată a fratelui
Adrian Siciu.
- fratele Voinea Ciprian din
Nashville, din biserica păstorită de
fratele Timotei Miu, fiind aici în gazdă
la familia Cornel Bahnean.
- un grup de surori din Waukesha,
Wisconsin, care merg des în România
și lucrează la orfelinate și grădinițe de
copii în țară: Lidia Wu (care a salutat
biserica în numele celorlalte surori),
Je n ny M o e h l e n p a h , R a ch e l
Richardson, Shira Richardson, Kristan

Kvoalen, și Rachel Murphy (născută în România și
adoptată la 27 luni de părinți americani). Aceste
surori ne-au vizitat prin legăturile pe care le au cu
familia Vasile și Ani Tămășan, care intenționează și
ei în vara aceasta să meargă în misiune în România.
- sora Alexandra Buzle, care locuiește la Londra,
fiica fratelui Florin și a sorei Ica Buzle din Arad,
(sora Ica fiind soră geamănă cu s. Aurora Hiriț).
Sora Alexandra a fost în deplasare de servici la New
York și peste weekend a venit în vizită la Chicago.

Un zâmbet
Un zâmbet cu iubire,
E ca un vis frumos,
O sfântă-mpărtășire
Din stropii de-nnoire
Ai jertfei lui Hristos.

Un zâmbet sfânt aduce
Sublime primăveri
După o lungă pauză din mijlocul nostru ne-am Unui sărman ce duce
bucurat că sora Hortensia Mitrofan s-a întors din În spate rupt o cruce,
călătoria prelungită pe care a avut-o în România. Ne Și-n inimă poveri.
rugăm ca fiul Dorin să prindă vigoare, putere și
sănătate. Sora Mitrofan a adus mulțumiri bisericii Un zâmbet e-o comoară,
din partea câtorva familii și
O salbă de minuni,
biserici care au primit ajutor
Citirea Bibliei în O raza ce coboară,
de la noi.
luna Februarie:
Și face să tresară
Un dor să fim mai buni.
Sora Ileana Răduț a adus
salutări din partea lui Beny și 1. Exod 14-17
Un zâmbet e-o fereastră
Jessica din Kenya, unde 2. Exod 18-20
lucrează printre copiii orfani 3. Exod 21-24
Deschisă-ncetinel,
(fratele Pamfil ne-a adus 4. Exod 25-27
De-aici din lumea noastră
comunicările cu o duminică 5. Exod 28-31
Spre-o zare mai albastră,
înainte). Ne bucurăm de
În zbor de porumbel.
6.
Exod
32-34
izbânda călătoriei lor, și că
ajutoarele noastre au ajuns 7. Exod 35-37
Un zâmbet cu iubire
8. Exod 38-40
cu bine la destinație.
Aduce-o nouă zi,
9. Levitic 1-4
Un fir de in subțire
Fratele Victor și sora 10. Levitic 5-7
Ce țese în porfire
Lidia Moșman au plecat în 11. Levitic 8-10
A sfinților mantií.
România, la vestea trecerii la 12. Levitic 11-13
Domnul în veșnicie a tatălui, 13. Levitic 14-16
G h eo rg h e M o ș m a n d i n 14. Levitic 17-19
Un zâmbet e-o minune,
Tulcea în vârstă de 83 de ani. 15. Levitic 20-23
Din ochii-nlăcrimați,
Ca doina de pe strune,
16. Levitic 24-27
Ora de rugăciune cu 17. Numeri 1-3
Din cântece străbune,
păstorii, de luni seara (între
Când toți eram mai frați…
18.
Numeri
4-6
orele 7 și 8) se va ține în
datele de 15 și 29 februarie 19. Numeri 7-10
Un zâmbet poate face
(din două în două săptămâni. 20. Numeri 11-14
Un fagure din „vai”,
21. Numeri 15-17
Și viețile posace,
Consfătuire: În duminica 22. Numeri 18-20
În slavă să le-mbrace,
de 6 martie (prima duminică 23. Numeri 21-24
Ca straiele din rai.
din luna viitoare), după 24. Numeri 25-27
serviciul de seară, care va fi 25. Numeri 28-30
mai scurt, vom avea o 26. Numeri 31-33
Un zâmbet este darul
consfătuire frățească, pentru 27. Numeri 34-36
Ce costă-așa puțin,
rapoartele de activitate ale 28. Deutronom 1
Dar scump, cum e paharul
câtorva departamente din
Ce are-n el nectarul
29.
Deutronom
2-3
biserică.
Sărutului divin. (vp)

„Întărește-te și
îmbărbătează-te.
Nu te
înspăimânta și
nu te îngrozi,
căci Domnul, Dumnezeul tău este cu tine
în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)

— seara —

Două cântări comune
Rugăciune de invocare
Cor bărbătesc: "Isus iubit"
Poezie, Silviu Moșman
Cor bărbătesc
Poezie, Felicia Negru
Cor bărbătesc:
"Din întuneric și păcate"
Anunțuri & colecta
(Cântare comună)
Citirea textului și rugăciune
Predica
Incheiere
Cântările comune conduse de
Dan Bulboaca
<— Din duminica trecută: fratele Ciprian
Voinea din Nashville; sora Wu salută
adunarea, fiind tradusă de fr. Vasile
Tămășan; fratele Pavel Negrei și-a format
cvartetul; sora Podea, poezie.
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