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În așteptare
Așteptarea răbdătoare nu face parte din inventarul
spiritual al omului modern. Dorim să le avem toate repede:
„Instant Coffee, Instant Soup, etc”. Iar Dumnezeu ne spune
să așteptăm. Din sămânță nu iese floarea într-o oră.
Google manipulează circa 3 miliarde de căutări pe zi, adică 34.000 de
întrebări pe secundă, și dacă răspunsul nu vine imediat, chiar la numai
patru secunde de la fixarea întrebării, 8 milioane din cele 3 miliarde
dispar, se mută, n-au răbdare să aștepte. Dacă cineva caută pe Internet o
deschidere și aceasta durează mai mult de câteva secunde, o lasă și caută
altceva. Tehnica a stimulat nervul firesc al omului de a avea toate cât mai
repede, instantaneu, și lucrul acesta a devenit o adicție obsedantă
ireversibilă. Copiii sunt deja de mici expuși la programări rapide, jocuri
electronice, mesaje instantanee, texte prin celular sau network social.
Există un asalt masiv al mass-mediei asupra fiecăruia dintre noi. Suntem
în mijlocul unui bombardament masiv de impulsuri și unde electronice.
Există peste 700 de stații TV care folosesc semnale digitale; semnalele
GPS, după care ne luăm direcțiile rutiere, sunt lângă ochii noștri;
calculatoarele sunt conectate la „plasa” electromagnetică din jurul
pământului; fără computer azi nimeni nu mai poate trăi. Nu vorbim aici
de sănătatea trupului, deși e afectată și ea. Dar avem de a face cu ceva
periculos pentru suflet. Nu mai avem răbdare. Nu mai știm să așteptăm.
Dumnezeu a lăsat poporul Israel să aștepte în Egipt 430 de ani până
la izbăvire. Moise a așteptat 40 de ani în Madian, și apoi alți 40 de ani în
călătorie spre Canaan. Generații la rând au așteptat venirea lui Mesia,
până când în cuvintele lui Simeon la Templu parcă au spus cu toții, „Au
văzut ochii mei mântuirea Ta”. Ce ne învață aceste lucruri?
Dumnezeu Însuși așteaptă. Așteaptă de la noi pocăință. Așteaptă
întoarcerea fiului risipitor acasă. Așteaptă să dea îndurare la timpul
hotărât. Așteaptă să facă dreptate celor întristați din Sion.
Apostolul Pavel rezumă esența vieții de credință în două lucruri: „ca
să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat, și să așteptați din ceruri pe
Fiul Său pe care L-a înviat din morți!” (I Tes. 1:9-10).
Să vrem, să învățăm, să fim… răbdători în așteptare. „Sufletul meu
așteaptă pe Domnul, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, mai
mult decât așteaptă străjerii dimineața…” (Psalmul 130:6).

Consfătuire. Duminica viitoare serviciile divine vor fi puțin schimbate.
După încheierea slujbei de dimineață, vom lua masa împreună, și apoi ne vom
întoarce în sanctuarul bisericii la închinăciune și o consfătuire de rapoarte. Astfel,
seara nu vom mai avea serviciu divin. Masa de prânz va fi o surpriză și va fi
pregătită de familiile tinere din biserică. Ne rugăm ca Dumnezeu să de har și
multă binecuvântare în toate activitățile bisericii.
La Mulți Ani! Duminica trecută am sărbătorit zilele de naștere a câtorva
frați și surori: fratele Dumitru Buhai, la 80 de ani; Larry Gașpar, 81 de ani;
prietena Iulia Calestrov, Rodica Strizu, Laurian și Mihaela Popovici, și alții. Le
dorim din inimă ani mulți și frumoși cu binecuvântări cerești de la Părintele
luminilor!
Botez la Tacoma. Duminica trecută Biserica Baptistă „Golgota” din
Ta c o m a ,
statul
Washington, a avut un
botez noutestamental cu
13 suflete. Botezul a fost
primul după inaugurarea
casei de rugăciune din 24
ianuarie, și toți cei care au
mărturisit pe Domnul în
apa botezului sunt tineri.
Fratele Pavel Sandu,
păstorul bisericii și cel
c a r e a o fi c i a t a c t u l
botezului, ne-a scris,
având în vedere greutățile prin care a trecut biserica, distrugerea de două ori
prin incendii teroriste și reconstrucția casei de rugăciune, și ne-a prezentat
fotografiile de la botez cu mențiunea — „Născuți în focul a două incendii”. Slăvit
să fie Dumnezeu care ne ridică și din cenușă!
Între operații. Sora Nițu Ana a avut lunea trecută o intervenție chirurgicală
și urmează ca miercuri, 2 martie, să aibe din nou o consultație. Ne rugăm ca
Domnul să-i dea putere și ne bucurăm că rezultatele de la biopsie sunt bune.
Din nou acasă. Fratele George Ardelean este din nou între noi, după
controlul medical avut la Boston, și urmează să mai fie într-o pauză vocală
pentru vindecarea leziunilor la corzile vocale. Dăm slavă Domnului și în lucrarea
aceasta, pentru că vedem în toate
mâna Lui cea bună!
Binecuvântare. Duminica
trecută, la serviciul divin de seară
fratele Emil și sora Augustina
Bilba au venit cu odorul lor nounăscut, Jadon, să fie încredințat
pe brațele Tatălui ceresc.
Momentul acesta a fost o
sărbătoare pentru întreaga
adunare. Cu această ocazie neam bucurat să avem cu noi ca
musafiri pe câțiva din familia
fratelui Emil, dintre care, Sorin și
Irina Stancu, și familia Ciobanu.

La rugăciunea de binecuvântare s-au
rugat din partea bisericii sora Laura
Ardelean și fratele Cornel Ciobanu din
partea familiei. La sfârșitul serviciului
divin familia Bilba a dat bomboane
tuturor celor prezenți. Ne unim cu toții
în rugăciune ca Domnul să
binecuvinteze această familie scumpă.
În drumeție. Fratele Nicu și sora
Viorica Mureșan au plecat în Australia,
în vizită la rudele pe care le au la
Melbourne. Să fie călăuziți de îngerul
Domnului și să vină cu bine înapoi. Abia
așteptăm să avem noutăți de pe partea
cealaltă a pământului.
Deces la Craiova. Sora
Constantina Prunaru ne-a comunicat
vestea tristă din România că vineri, 26
februarie, fratele Teofil Ologeanu, în
vârstă de 65 de ani, păstorul bisericii
Baptiste „Emanuel” din Craiova, a
plecat la Domnul, după o lucrare de
păstorire timp de 32 de ani. Să ne
rugăm pentru familia Ologeanu și
pentru biserica din Craiova.
Întâlnire la Washington DC. La
inițiativa fratelui dr. Peter Lucaciu, o
delegație de predicatori români se va
întâlni cu congresmanul de Mississippi,
Gregg Harper, pentru o intervenție în
cazul familiei Bodnariu din Norvegia. Să
avem în rugăciune și această misiune.
Gregg Harper este credincios baptist, și
sperăm să aibe inima deschisă pentru a
face demersuri în numele familiei căreia
i s-au răpit copiii.
Cu toiagul în mână. Fratele Costel
și sora Mia Oglice ne comunică bucuria
pe care Dumnezeu le-a dat-o cu ocazia

Efeseni 4:31
La Efeseni cu patru, trezeci-și'unu,
Apostolul ne spune hotărât,
Să nu avem amărăciuni niciunu',
Nici răutate, și nici gând urât.
Amărăciunea este-o supărare,
Cu rădăcini de muguri blestemați;
Și-n loc s-aducă pace și iertare,
Aprinde certurile între frați.
Amărăciunile sunt ca o zgură,
Ce strică aurul cel mai curat,
Și se transformă repede în ură,
Și ura, știm cu toții, e păcat.
Orice amărăciune diavolească
S-o recunoaștem de la început;
Să nu lăsăm mânia să dospească,
S-o smulgem imediat ce-a apărut.
Fiți buni unii cu alții, ne mai spune,
Căci bunătatea e un dar de sus.
Noi s-avem râvnă pentru fapte bune,
Să ne iubim cum ne-a iubit Isus.
Să nu ne ponegrim ca cei din lume,
Să nu-mproșcăm pe alții cu noroi;
Purtăm pecetea celui mai sfânt Nume,
Și Duhul lui Hristos e viu în noi.
Cuvânt stricat din gură să nu iasă,
Vorbiri de rău și bârfe, — nicidecum!
Ci psalmi, — ca haina albă de mireasă,
Sub ungerea cerescului parfum.
La noi să nu se-audă vreo strigare,
Să nu fim iuți la vorbe cu mânii,
Să fie între noi duh de iertare,
Căci toți suntem ai Domnului copii.

seminarului pastoral de la Surduc care sa încheiat la 19 februarie. Au participat

Am fost răscumpărați de El prin sânge,
Am fost înveșmântați în Cel Preasfânt;
Și dragostea lui Dumnezeu ne strânge,
Deci să trăim ca sfinți, în legământ! (vp)

păstori din zece țări, printre care România, Moldova,
Ucraina, Rusia, Serbia, Bulgaria, Estonia, Albania, etc.
Unii din participanți au călătorit până la 42 de ore cu
trenul și autobuzul. Anul acesta sesiunea de studiu
biblic s-a concentrat asupra cărții Judecători, cu
principii pentru lideri din istoria poporului Israel.
Participanții la această sesiune au ei înșiși 158 de grupe

de studiu cu un total de 2,133 de persoane în 44 de
localități. Să ne rugăm pentru liderii participanți,
pentru dedicarea lor și lucrarea lor în locurile unde i-a
chemat Domnul.
Sora Oglice ne comunică apoi: „După această
sesiune am avut o întâlnire cu surori lidere din
România și am studiat subiectul „Trăiți în dragoste”.
Surorile au participat din 16 localități, ne-am bucurat
de lucrarea pe care o fac aceste lidere, de părtășie,
rugăciune și înviorare, așa cum ele au mărturisit.
Rugați-vă pentru săptămâna viitoare când vom merge
în Irac.”

Citirea zilnică a
Bibliei
Martie
1. Deuteronom 4-6
2. Deuteronom 7-9
3. Deuteronom 10-12
4. Deuteronom 13-16
5. Deuteronom 17-19
6. Deuteronom 20-22
7. Deuteronom 23-25
8. Deuteronom 26-28
9. Deuteronom 29-31
10. Deuteronom 32-34
11. Iosua 1-3
12. Iosua 4-6
13. Iosua 7-9
14. Iosua 10-12
15. Iosua 13-15
16. Iosua 16-18
17. Iosua 19-21
18. Iosua 22- 24
19. Judecători 1-4
20. Judecători 5-8
21. Judecători 9-12
22. Judecători 13-15
23. Judecători 16-18
24. Judecători 19-21
25. Rut 1-4
26. I Samuel 1-3
27. I Samuel 4-7
28. I Samuel 8-10
29. ISamuel 11-13
30. I Samuel 14-16
31. I Samuel 17-20
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