17 Aprilie 2016

„În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărții, și ochii orbilor, izbăviți de negură și întunerec,
vor vedea.” (Isaia 29:18) — „Lui Isus I s-a făcut milă de ei, S-a atins de ochii lor, și îndată
orbii și-au căpătat vederea, și au mers după El.” (Matei 20:34). — „Dulce este lumina și o
plăcere pentru ochi să vadă soarele.” (Ecles. 11:7).
Domnul Isus vorbea cu orbul pe care l-a vindecat și acesta și-a dat seama
atunci că El, Isus, era Hristosul, Fiul lui Dumneze. Imediat orbul și-a mărturisit
credința, „Cred, Doamne, a zis orbul, și I s-a închinat” (Ioan 9:38). Orbul fusese
vindecat și vedea deja, dar abia atunci când L-a recunoscut pe Domnul ca Fiul
lui Dumnezeu și a crezut în El, abia atunci a văzut cu adevărat. Iar Domnul a
spus: „Eu am venit în lumea aceasta ca cei ce nu văd să vadă”. Vindecarea fizică era un
tablou al vindecării spirituale. Erau acolo niște farisei care auzind cuvintele
Domnului Isus, au ajuns să se întrebe: „Doar n-om fi și noi orbi?” Ei aveau ochi
dar nu vedeau. Aveau ochi dar n-au spus ca orbul vindecat, „Cred, Doamne!” La
Romani 15:4, scrie că „lucrurile acestea au fost scrise pentru învățătura noastră”.
Mulți au ochi, dar nu văd, fiindcă nu cred în Domnul Isus, și sunt orbi.
Starea de orbire e groaznică. A fi orb fizic, înseamnă că totul e întuneric,
nimic nu e clar. Un nevăzător nu se poate orienta, se pierde ușor, trebuie dus de
mână, dirijat de alții. La fel este și orbirea spirituală. Necredința este o orbire a
minții. La Ioan 12:40, Cuvântul ne dă o explicație a necredinței iudeilor în
vremea Domnului Isus: „Le-a orbit ochii, și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu
ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu, și să-i vindec.” A
fi vindecat de orbire, a vedea cu ochii spirituali, a înțelege Evanghelia, a crede în
Mântuitorul, este o minune pe care o face Dumnezeu. Doamne, fă și azi
minunea, ca orbii să vadă și să creadă în Tine! Și mulți din neamul nostru să
ajungă să Te cunoască!

Ieri a avut loc în downtown Chicago o mare demonstrație românească în
sprijinul familiei Marius și Ruth Bodnariu din Norvegia. Mulțumim tuturor
celor care, la îndemnul păstorilor, au fost la această întâlnire de solidaritate
românească. A fost de fapt un program ca la adunare, cu cântări, rugăciuni,
referate, și scurte predici, de la 10:00 dimineața până la 1:00 după amiază. După
terminarea programului poporul s-a încolonat într-o defilare pe străzile orașului.
Au fost prezenți aproape toți predicatorii bisericilor evanghelice din Chicago.
Programul a fost condus de fratele Cristi Ionescu, păstor la biserica Elim, și
Steven Bonica de la Tribuna Românească. A cântat o fanfară mare, un cor mixt
bine pregătit, un cor frumos de fete, și un cor de copii de excepție. La urmă în
melodia Rapsodiei a 2-a a lui Enescu, corul a cântat cântarea „Binecuvintează,
Doamne, România”, și copiii au dat drumul la baloane, iar un alt grup de copii au
dat drumul porumbeilor să zboare, ca o rugăciune către Dumnezeu și ca semn al
credinței că așa va elibera El și pe copiii familiei Bodnariu din Norvegia.
Doamne, ajută!

Alte câteva comunicări:

Felicităm pe fratele Aurel Burcă la împlinirea vârstei de 70 de
ani. Să-i dea Bunul Dumnezeu împlinirea dorințelor. Sănătate, și
belșug din toate, binecuvântări alese pe cărare să se-ndese, ani
frumoși el să trăiască și familia să-i crească! La Mulți Ani!
Salutăm și pe Sergiu și Monica Burcă, veniți din Houston cu
întreaga familie la sărbătorirea aceasta specială a fratelui Aurel
Burcă. „Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile
Dumnezeului nostru! (Psalmul 92:13).
În duminica trecută, prin vizita lui Mircea și Lidia Oprean, am fost chemați
să ajutăm pe cei handicapați trupește, și să
participăm la construirea de rampe la intrare în
câteva biserici din țară. Iar Daniel și Anca Neaga,
musafiri din Portland, au dat slavă Domnului prin
cântare.
Fratele George și s. Laura Ardelean sunt în
California la o nuntă. Familia Vasile Tămășan
este în Ashville, tot la o nuntă. Fratele și sora
Dumitrașcu sunt plecați în Akron.

Nu e basm și nu-i poveste…
Undeva în universul de lumină și splendoare,
Dincolo de lumea noastră, este alta, uimitoare;
E un univers de slavă, e un cosmos nevăzut,
E o altă realitate, alta decât ce-am știut.
Ne-am închipuit că lumea — e cuprinsă, ca-ntr-o ladă,
Doar ce-atingem noi cu mâna, doar ce pot ochii să vadă,
Că materie sunt toate, molecule de cărbuni,
Și că-i mit tot ce nu-ncape în trei, patru dimensiuni.
Însă undeva aievea, e o lume colosală,
Infinit mai luminoasă, fascinantă… dar reală,
Paradisul veșniciei, cu al slavei apogeu,
Un tărâm al nemuririi, pregătit de Dumnezeu.
Paradisul nu-i legendă, nu e basm și nu-i poveste,
Ci e cea mai minunată, cea mai glorioasă veste!
Despre Cer a vorbit Domnul, chiar pe cruce atârnat,
Și ce-a spus, nu-i o poveste! Ca dovadă: A-nviat!
Nu tresare-n tine dorul, să ajungi pe căi de soare,
Într-o lume de fantasme, dincolo de tot ce moare?
Dincolo de tulburare, de dureri, de chin și vai,
În palatele măririi, pe aleile din Rai?
La Golgota, în piroane, a fost nimicit zapisul,
Nu mai e nici o osândă, sângele a șters tot scrisul.
Da, Isus Mântuitorul un locaș ne-a pregătit,
Vrea să fim cu El în slavă, sus în Cerul strălucit.
Pocăința este calea înapoi la apa vie,
Și credința este cheia porții în Împărăție;
Iar botezul, mărturia înaintea tuturor
Că ne-am îmbrăcat în Ísus pentru Veacul viitor.
…Undeva în universul de lumină și splendoare,
Te așteaptă astăzi Domnul, într-o lume uimitoare,
Are deja masa pusă, un ospăț din veșnicii...
Nu mai sta, ci vino astăzi! O, de ce, de ce nu vii? (vp)

Biblia folosește mult
expresia „puși deoparte”
Ce înseamnă să fi pus
deoparte?
Înseamnă întâi să fi
separat de ceva, rupt,
despărțit de ceva. Acesta
este aspectul negativ.
La II Corinteni 6:17
este scris: „Ieșiți din
mijlocul lor, și despărțițivă de ei, zice Domnul, nu
vă atingeți de ce este
necurat, și vă voi primi.”
Dar mai este un aspect.
A fi pus deoparte
înseamnă să ai o altă
apartenență, un alt scop,
o altă misiune de
îndeplinit. Ești alipit de
altceva.
La Romani 1:1, este
scris: „Pavel, rob al lui
Isus Hristos, chemat să fie
apostol, pus deoparte ca
să vestească Evanghelia
lui Dumnezeu...”
Prin mântuire, suntem
puși deoparte pentru
Evanghelie, pentru
Domnul Isus, pentru
lucrarea Lui, pentru
gloria Sa. Acesta este
aspectul pozitiv.
Ce mare cinste să fim
puși deoparte de
Dumnezeu, aleși de El, ca
să fim ai Lui. Dar și ce
mare răspundere!

Fratele și sora Tăședan Viorel și Mariana s-au întors de la băi din Hot Springs,
Arkansas, unde s-au întâlnit cu mulți români care erau acolo la tratament. Dânșii,
(uitați-vă ce bine arată!), recomandă băile acestea cu apă minerală fierbinte
izvorâtă din pământ, pentru toți cei ce au dureri reumatice și la genunchi.
Sora Lenuța Cata, după un timp de absență din cauza bolii, a fost iarăși cu
noi în duminica trecută. Ne rugăm ca Domnul să-i dea putere și sănătate.
Sora Elena Mârza, care locuiește împreună cu soțul Cornel Mârza la Florești,
lângă Cluj, se află în America, și ne-a comunicat că au tipărit o nouă ediție a
cărții de cântări „Imnurile Credinței”. Misiunea menonită din Millersburg, care

Program, seara
Cântări comune
Rugăciune și cuvânt de bun venit
Cântare comună
Fanfara: Marea vieții
Poezie: sora Lili Ilciuc
Text: Michael Ordeanu
Fanfara: Numai harul
Duet: Mea & Andre Ordeanu
Poezie: sora Mia Costin
Trio: Popovici kids
Fanfara: Domnul slavei
Cântare comună
Anunțurile și colecta
Predica
Încheiere și benedicție

— din duminica trecută la noi —

(cântările comune, conduse de fratele
Sami Negru)

în vremea regimului comunist trimetea Biblii și haine și medicamente în
România, continuă și astăzi să ajute lucrarea Domnului pe plaiurile țării și în
Republica Moldova.
Starea sănătății fratelui Pitt Popovici din Atlanta, este mai bună. După
operația avută în duminica trecută, după terapie la spital și apoi la un sanatoriu
de convalescență, acum este înapoi acasă.
Biserica Baptistă Română din Colton, California, numită „Calea Crucii”,
împlinește în luna aceasta 30 de ani de existență, și are ca păstor nou venit din
România pe fratele Marius Gabriel Lucan.
Fratele Florin Pindic a fost în zonă și ne-a comunicat că „Micul Samaritean”
trăiește și continuă să transmită programe religioase la radio direct și prin
Internet. Adresa pe Internet este: www.lsmglobal.org.
Biserica Baptist] Rom`n] %BETEL^
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 - (847) 485-9077
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

