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Dimineața…
„Dimineața, Isus stătea pe țărm; dar ucenicii nu știau că este Isus” (Ioan 21:4)
Cuvinte profetice, pline de înțeles adânc aproape în fiecare cuvânt, în fiecare
silabă. Domnul nostru, Domnul vieții, Cel Viu în veci, ne așteaptă la țărm. Nici
nu ne dăm seama că El Se uită la noi, ne urmărește atent, ne vede succesele de
har și ne vede și falimentele amare. Iar când ne întreabă, ca pe ucenici, „Copii,
aveți ceva de mâncare?” nu e pentru că nu știe că n-am prins nimic, ci pentru că
vrea ca noi să ne dăm seama unde suntem. Și apoi ne proorocește o pescuire
miraculoasă, așa încât abia vom putea trage mreaja de mulțimea peștilor.
Da! Va fi o pescuire minunată. După o noapte de trudă obositoare, vom trage
la țărm o mreajă plină cu pești. Și va fi o întâlnire de vis la malul Mării cu
Domnul care este deja acolo. Va fi o masă pregătită pentru noi de Însuși Domnul
Isus. Să nu ne speriem de golgotele nopții de acum. Urmează trezirea. Urmează
Învierea. Și Domnul e la țărm. Ne așteaptă. Da, va fi o dimineață…

Scurte Comunicări
v Cineva a contribuit un an întreg cu o
sumă de bani la colecta bisericii, dar la urmă în
loc să aibe câștig financiar, a pierdut tot ce avea.
Și un prieten i-a spus:
— Vezi? Dacă nu dădeai așa mult la
biserică, și-i economiseai, acum aveai ceva bani
pe care să-i folosești.
Dar bunul nostru frate a răspuns:
— Dragul meu, banii pe care i-am dat la
biserică sunt singurii bani pe care i-am
economisit. Dacă nu-i dădeam îi pierdeam și pe
aceștia. Acum ei sunt banii mei pentru
totdeauna.
v Un proprietar de prăvălie a fost anunțat
că va fi boicotat fiindcă are versete biblice puse
în vitrină și pe pereți. Acesta a răspuns:
— Domnilor, eu vând produse la un preț
scăzut, dar caracterul meu nu e de vânzare.
v La inițiativa unor surori, sâmbătă, 7
aprilie, am avut o masă de dragoste, bucurie și
părtășie, onorând ziua de naștere a sorei Ica
Burcă. Cu ocazia aceasta au fost cu noi și
rudele apropiate, printre care sora Geta
Lighezan, familia Gabi și Meda Burcă și
familia Sergiu și Monica Burcă din Houston,
Texas. Copiii acestora, Iulia, David, Alexia,
Johana, au participat și duminică la
închinăciune. Frumoasă inițiativă, demnă de
urmat și de alte familii.
v După o vacanță în Florida, familia
Călin și Luci Pop, Rebecca și Cristina, s-au
întors acasă, cu puteri noi, bucurie proaspătă
și dorința de a-L lăuda pe Domnul.
v Fratele Aurel Sas, din Cleveland, a ieșit
din spital și așteaptă rezultatele medicale și
prognoza asupra tratamentului pe care-l va
urma. Ne rugăm pentru întreaga familie Sas.
v La Houston a avut loc în weekendul
acesta o întâlnire de tineret cu studii biblice, la
care au participat și de la noi câțiva tineri. Să
fie păziți și binecuvântați de Domnul.
v Imaginile alăturate, din duminica trecută la
noi: sus: sora Ica Burcă și familia Sergiu Burcă din
Texas (lipsește fiica mijlocie, Alexia); mijloc:
fratele Ghiță și s. Mimi Drăgan, și s. Daiana Miclea
de la ALT-FM Arad; jos: Cristian Savu, misionar
în Turcia, ne-a prezentat misiunea pe stradă și în
taberele de tineret din Turcia. (Miercuri a fost la

noi s. Ligia Măcelaru, de la biserica
Elim-Timișoara, care conduce

misiunea ACAS, de ajutor a
persoanelor handicapate).

Încununat cu slavă
„Pe Isus, Îl vedem încununat cu slavă și cu cinste,
din pricina morții pe care a suferit-o!” (Evrei 2:9).
Privim la drumul crucii Domnului Isus
și-L vedem înconjurat de dușmani, lovit,
bătut, scuipat în față, chinuit și apoi
răstignit. Dar iată că El a înviat din morți a
treia zi după Scripturi, și în locul
batjocurilor, Îl vedem încununat cu slavă.
În locul cununii de spini, poartă cununa
gloriei. În locul crucii, șade pe scaunul de
domnie al măririi. În locul loviturilor
nerușinate, acum primește nevestejiții
trandafiri de laudă a milioanelor de sfinți.
Așa cum S-a arătat în mijlocul
apostolilor și le-a spus, „Pace Vouă!”, tot
așa El șade acum înconjurat de îngerii de
lumină și de sufletele sfinților care așteaptă
împlinirea vremii ca să înceapă Bucuria
Veșniciei.
A fost o Vinerea Mare a pătimirii în
trupul suferințelor, dar acum este în
sărbătoarea veșnică a Învierii Lui, inundat
de slavă. A fost o zi a crucii și a umilirii, dar
acum ne închinăm cu toții înaintea Lui,
cinstindu-I Numele. Domnul Isus a fost
bătut și lovit pe spate, întins pe lemnul

durerii, țintuit în cuiele nemiloase ale
păcatelor noastre; dar acum El este Regele
vieții încoronat cu slavă și cu cinste. Slăvit și
veșnic ornorat să-I fie Numele!
Unde Și-a împletit El cununa slavei? A
venit printre noi și a suferit, dar nu S-a
încunat cu slavă decât după ce a băut
paharul suferințelor. El a fost Marele
Prooroc despre care spunea Moise că va
veni, a umblat pretutindeni propovăduind
Evanghelia Împărăției Lui, dar nu în
aceasta Și-a întărit slava Sa. A fost marele
Tămăduitor, care a vindecat bolnavii de
boli și infirmități, dar nici în aceasta nu Și-a
împletit coroana. A fost Marele Preot al
noului legământ, dar nici aici nu găsim
tăria slavei Lui. A fost Marele Rabuni,
Marele Învățător, dar nici aici nu Și-a
împletit cununa de slavă a Împărăției Sale.
Unde atunci? În cununa de spini, în
suferințe, în vărsarea sângelui, în moartea
Sa pe cruce!
Da, aceasta este ziua de sărbătoare! În
ziua dintâi a săptămânii, în Ziua Învierii
Lui dintre cei morți, poporul Său
răscumpărat se adună să I Se închine.
Să-I aducem laudă și cinste. Să-I
preamărim Numele în adunarea celor
răscumpărați. El este vrednic să primească
închinăciunea și stăpânirea. Hristos a înviat,
e viu în veci de veci!

Copiii la activitățile AWANA și la clasele de limba română de sâmbătă

„De aceea, luați
toată armătura
lui Dumnezeu, ca
să vă puteți
împotrivi în ziua
cea rea, și să rămâneți în picioare,
după ce veți fi biruit totul! (Ef. 6:13)

Doi stropi în zori de zi
Într-un zori de zi, o rază
A pornit în jos să vază
Pe-o minune de petală,
Strălucind ca o beteală,
Două picături curate
Care se priveau mirate.

Umplem lumea și pământul
Cu sclipiri de la Preasfântul.
Când Stăpânul nostru plânge,
Și când inima-I se frânge
Noi în zori, de dimineață,
Îi alunecăm pe față.”

Pentru multele păcate,
În desagă adunate,
Lacrimă de pocăință,
Limpezită-n umilință,
Lacrimă de întristare,
Rugăciune de iertare…”

Strecurându-se sfioasă
Raza-n jos ochii și-i lasă,
Mai aproape vrea să vină
Printre frunze de sulcină,
Raza pune o-ntrebare:
Și privind cu ochi de soare,
„De unde veniți, surioare?
Și cu drag la fiecare.
Cine v-a trimis hoinare
Vede parcă fermecată
Să vă odihniți pe-o floare?” „Eu sunt lacrima durerii
Ce-a căzut în faptul serii,
O minune dintr-odată:
Spune una dintre ele:
Picurând o noapte-ntreagă, Cei doi stropi ascunși pe floare,
Ca un foșnet de zorele:
Dintr-o inimă pribeagă,
S-au făcut un strop mai mare.
„Eu sunt un stropșor de rouă, Vin dintr-un ciorchin de fiere, Dintr-un șir de mărgărite,
Dintr-un cer de lume nouă, Și din nopți de priveghere,
Două lacrimi înfrățite:
Sunt o lacrimă curată
Stoarsă ca o rugăciune,
Dragostea și pocăința
De la Dumnezeu plecată,
Pentru sfântă iertăciune;
Și-au legat în plâns ființa;
Sunt un vis de lăcrămioară, Sunt o lacrimă ce vine
Și-au rămas îmbrățișate,
Ce din ochii Lui coboară;
Dintr-o rană cu suspine,
Ca surori imaculate —
Dimineața pe răcoare,
Din suspine și adâncuri,
...Lacrima de dor din mine,
Pe când soarele răsare,
Și din doruri cu frământuri, Și-ale Domnului suspine. (vp)
Și întreabă raza dulce:
„Dar pe tine ce te-aduce,
Strop ca perla din câmpie,
Pe un fir de iasomie?”

Întrebări biblice — Pe cine a întrebat Dumnezeu?
1. „Bine faci de te mânii?”
2. „Ce ai făcut?”
3. „Este oare ceva prea greu pentru Domnul?”
4. „Doresc Eu moartea păcătosului?”
5. „De unde vii?”

Răspunsuri la întrebările
din săptămâna trecută:
1. Psalmul 16:10, Fapte 2:27
2. Isaia 52:5, Romani 2:24
3. Isaia 29:18, Romani 9:20
4. Deutr. 25:4, I Cor. 9:9
5. Geneza 12:3, Galateni 3:8
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