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Ligheanul de aramă
„Domnul a vorbit lui Moise, și a zis: „Să
faci un lighean de aramă, cu piciorul lui de
aramă, pentru spălat; să-l așezi între cortul
întâlnirii și altar, și să torni apă în el, ca să-și
spele în el Aaron și fiii lui mâinile și
picioarele.” (Exod 30:17-19)
Ligheanul de aramă era în curtea
Cortului Întâlnirii așezat între altarul
de aramă al jertfelor zilnice și Locul
Sfânt, prima încăpere a Cortului. Era
așezat în așa fel ca preoții să ajungă
ușor la el ca să se spele când intrau și
când ieșeau din Cort.
Mai târziu, la zidirea Templului lui
Solomon, așezarea ligheanului era în
același loc, dar dimensiunile lui erau de
proporții mult mai mari, și nu s-a mai
numit „lighean” ci „mare”. La I
Împărați 7:23 e scris „A făcut marea
turnată din aramă. Avea zece coți de la o
margine până la cealaltă, era rotundă de tot,
înaltă de cinci coți, și de jur împrejur se putea
măsura cu un fir de treizeci de coți... Era
așezată pe doisprezece boi, din cari trei întorși
spre miază-noapte, trei întorși spre apus; trei
întorși spre miază-zi, și trei întorși spre
răsărit; marea era deasupra lor, și toată partea
dinapoi a trupurilor lor era înlăuntru.”
Înțelesul simbolic al mării de aramă, pentru spălarea mâinilor și picioarelor a
fost curățirea, spălarea noastră spirituală. Avem păcatele iertate prin jertfa
Domnului Isus la Cruce, jertfă pe care o primim prin credință, dar suntem
spălați prin Cuvântul Său. Și spălarea aceasta e necesară în fiecare zi. Ca să-L
slujim pe Domnul trebuie să fim curați. La Efeseni 5:25-27 e scris: „Bărbaților,
iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S'a dat pe Sine pentru ea, ca s'o sfințească,
după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această
Biserică, slăvită, fără pată fără sbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără
prihană.” Iar la Evrei 10:22 găsim din nou îndemnul la spălarea perpetuă: „Să ne
apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău,
și cu trupul spălat cu o apă curată.”
„Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus” (Ioan 15:3). Să nu
uităm în anul nou 2017 disciplina citirii Bibliei, a meditației personale asupra
Cuvântului, ca să fim spălați de el, și astfel să fim buni slujitori ai Domnului.

Chris și Natalie Constantin au venit cu
băiețașul lor Noah Gabriel Constantin
la binecuvântare. Ne rugăm Tatălui
ceresc să dea binecuvântarea harului
Fratele Mircea și sora Mary Răduț și-au mântuirii peste această familie, pentru
bucuria noastră și în deosebi a bunicii,
luat rămas bun de la noi înainte de
Mariana Constantin.
plecarea lor pentru câteva luni la West
Palm Beach, în Florida. Le dorim
călăuzirea bunului Dumnezeu în țările În duminica trecută am salutat în
adunarea noastră ca musafiri pe:
calde, și întoarcerea cu bine la
- familia Viorel și Nicoleta
primăvară.
Bogdan, din San Francisco, frate de
corp cu fr. Dan Bogdan;
- Gabi și Suzy Georgescu;
- Gabriel și Cristy Gavriș de la
Cleveland;
- Chris și Natalie Constantin,
veniți la binecuvântarea fiului lor.
Iar cu o duminică înainte am
avut cu noi pe fratele Câmpeanu,
din Timișoara, în vizită la copii și
cumnată (s. Viorica Ghera).
Familia Vasile Tămășan a fost în
Cvartetul vocal cu oaspeți de la
concediu în Arizona. Bun Venit
Cleveland: Diana Popovici împreună
acasă!
cu Gabi, Didi și Jessie Gavriș.
La Mulți Ani
Urăm un călduros La Mulți Ani, fratelui Viorel Tăședan care a împlinit
duminica trecută vârsta de 70 de ani. Cu această ocazie au venit din
Youngstown, Ohio, fratele Marinică și s. Cornelia Dumitrașcu, pe care îi
salutăm cu bucurie între noi. Tot duminica trecută s. Viorica Mitroi a împlinit
vârsta de 70 de ani, și îi dorim mulți ani cu sănătate, har și binecuvântări. Și
împlinind capitolul urărilor, felicităm de ziua onomastică pe toți cei ce poartă
numele Vasile sau Vasilica, cu ocazia de Sf. Vasile pe 1 Ianuarie.
A început AWANA. În fiecare miercuri seara de la 6:30 - 8:00

Dar cum s-a format viața pe
pământ?
Un fragment din cartea „Cum s-a
format viața?” de Dr. Don Batten, ne
descoperă dilema pe care o au
savanții care încearcă să explice viața
prin procese fizice evolutive:
„La întrebarea „Cum s-a format
viața biologică pe pământ”,
profesorul Paul Davies admite:
„Nimeni nu știe cum s-a putut ca un
amestec de substanțe chimice fără
viață să se organizeze spontan în
formarea primei celule vii.” Iar
Andrew Knoll, profesor de biologie la
Harvard, mărturisește: „De fapt nici
unul din noi nu știe care e originea
vieții pe pământ. O celulă infim de
simplă are nevoie de un număr de
sute de proteine… Rămânem cu
întrebarea fără răspuns, cum s-a putut
forma celula vie cu sutele de proteine,
doar prin procese chimice, fără să fi
fost un proiect inteligent și fără un
proiectant înțelept?”
În timp ce savanții nu știu, findcă
nu recunosc puterea lui Dumnezeu,
Biblia explică simplu: „Cerurile au fost
făcute prin Cuvântul Domnului, și toată
oștirea lor prin suflarea gurii Lui” (Psalmul
33:6). Și prin Acelaș Cuvânt al puterii
Sale am fost și noi născuți din nou,
„Cuvântul lui Dumnezeu care este viu și
rămâne în veac” (I Petru1:23)
La 28 dec. a trecutla Domnul fr. Beny
Hosu în vârstă de 85 de ani.
Înmormântarea va fi sâmbătă 14
ianuarie de la ora 12:00 la Hultgren
Funeral Home, 304 N. Main Street,
în Wheaton. (Informațiile le avem din
partea fratelui Eugen Bujdei).

O ușă pentru Cuvânt
Marele apostol al neamurilor, Pavel din
Tars, nu era un luptător singuratic. Când
mergea în misiune avea o echipă misionară.
Iar când a cerut cu toată smerenia mijlocirea
în rugăciune a fraților și surorilor din Colose, a
cerut ca ei să se roage nu numai pentru el, ci și
pentru toți ceilalți: „Rugați-vă totdată și pentru
noi!” El și-a inclus toți colaboratorii.
Apostolul, deși era întemnițat, n-a cerut
rugăciuni pentru eliberarea sa. Nu avea
libertate, dar n-a cerut rugăciuni ca să fie
eliberat. El dorea mântuirea altora. Acesta era
lucrul cel mai important pentru el. De aceea, a
cerut fraților din Colose să se roage, pentru o
ușă deschisă a Cuvântului. „Rugați-vă totodată și
pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru
Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru
care, iată, mă găsesc în lanțuri...” (Coloseni 4:3).
„Ușa pentru Cuvânt” poate să însemne, ca
Dumnezeu să dea Cuvântului Său putere, ca
să deschidă inimile. Astfel, și noi trebuie să
vestim „taina lui Hristos”. Puterea lui
Dumnezeu biruie omul, Duhul Sfânt aduce pe
om la pocăință. Evanghelia Domnului Isus
trebuie predicată. Apostolul Pavel avea „uși
închise.” Iar el dorea să aibă „uși deschise.”
Ușa deschisă pentru Cuvânt, adică ocazia
propovăduirii Evangheliei, era bucuria cea
mai mare a apostolului Pavel. Domnul Isus a
spus ucenicilor că vița trebuie să aducă roade,
și atunci când va aduce multă roadă Tatăl va fi
proslăvit. „V-am spus aceste lucruri pentru ca
bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15:11).
Credincioșii Domnului sunt vestitori ai
Evangheliei. Ei nu țin vestea bună numai
pentru ei. Au găsit o comoară, comoara
Evangheliei, și o proclamă tuturor. Astfel
bucuria Domnului le umple ființa. Așa au
făcut îngerii la nașterea Domnului Isus când
au spus: „Vă aduc o veste bună!” Cu această
bucurie a mântuirii păcătoșilor, toți apostolii
și-au făcut lucrarea. Rugați-vă ca Dumnezeu
să deschidă tuturor credincioșilor Săi o ușă
pentru Cuvânt. (Alexa Popovici)

„De aceea,
frați sﬁnți,
care aveți
parte de
chemarea cerească, ațintițivă privirile la Apostolul și
Marele Preot al mărturisirii
noastre, adică ISUS!”
(Evrei 3:1)

Când ții credința ca o scară
Până la treptele din Cer,
Înseamnă că ai o comoară
Dincol' de norii cu ocară,
La Dumnezeu, în altă Țară,
Unde e veșnic primăvară…
Și vezi cu ochii de străjer,
Cum vine tabăra din Cer
Și te-mpresoară!
Să ai nădejde-adevărată
Înseamnă să trăiești ca sfânt!
Înseamnă viața ta legată
De viața lui Hristos curată,
Și mintea ta e luminată
De-nțelepciunea Lui bogată…
Speranța-i drum peste mormânt,
Și-nseamnă că nu mori nicicând,
Chiar niciodată!
Când pui iubire-n suferință,
Înseamnă că știi să trăiești!
Înseamnă har în năzuință,
Înseamnă lacrimi, pocăință,
Și jertfe fără socotință,
Iar crucea, steag de biruință…
Înseamnă palme să primești,
Dar în Hristos să te-nvelești,
În umilință! (vp)

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

