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Fiecare din ei când lucra
își avea sabia încinsă la
mijloc… (Neemia 4:18)

Sabia și Mistria
Predicile lui Spurgeon erau publicate mai demult în fiecare săptămână la
Londra în revista bisericii Tabernacle sub titlul „The Sword and the Trowel”,
(Sabia și Mistria). Titlul era luat din pasajul de mai sus, după felul cum lucra
Neemia și oamenii lui la zidirea Ierusalimului. În versetul 17 e scris că aveau
mistria într-o mână, iar în cealaltă țineau arma. Credincioșii Domnului lucrează,
dar sunt gata întotdeauna să se apere, fiindcă lucrăm sub atacurile dușmanului.
Zidim și vrem să fie pietrele bine cimentate, dar în același timp suntem cu ochii
în patru la comploturile celor ce-l slujesc pe satana. La fiecare pas Neemia s-a
confruntat cu planurile mârșave ale lui Sanbalat, Tobia și Gheșem. Și s-au gândit
bine: Ce să facem? Să ne oprim din lucru? Să fugim ca să ne scăpăm viața? Să
renunțăm la Ierusalim? Nu! Lucrăm cu inimă, dar suntem gata să ne și apărăm.
Așa a fost atunci, și așa este și astăzi. Sus inima, popor al Domnului! Mai
este mult de lucru…

Sora Nițu Lidia a fost în Georgia în vizită la familia fiicei, Mircea și Mihaela
Pătrașcu, și ne cheamă să ne rugăm pentru nepoțica dânsei, Gracy, care a suferit
o fractură la umăr și a trebuit să fie operată.
Fratele Petre și s. Ronela Ordeanu s-au întors dintr-o scurtă vacanță în zona
caldă a Caraibelor, și ne bucurăm că au ajuns cu bine înapoi acasă. De
asemenea, sora Cati Podea s-a întors din vacanța avută în Mexic împreună cu
familia Darida Alexandru și Mariana.
Ne-am bucurat în duminica trecută de vizita sorei Geta Popa, din Houston,
TX, în vizită la familia fiicei, s. Mea Ordeanu. Duminica trecută seara a fost cu
noi familia Mitică și Mioara Pop, din Cleveland. Sora Mioara Pop este
președinta Societății Surorilor din Asociație, și ne-a comunicat despre apropiata
consfătuire a surorilor care se va ține la Cleveland.
Fratele Liviu și s. Lili Ilciuc sunt în România, la o nuntă în Măderat.

Mihai Babii (9 noiembrie 1938 - 18 aprilie 2018)
Miercuri, 18 aprilie s-a stins din viața aceasta fratele Mihai Babii, după o
luptă îndelungată cu o boală năpraznică. Soția, sora Rodica a fost lângă el până
în ultimele clipe.
Fratele Babii s-a născut la 9 noiembrie 1938 în
comuna Cordăreni, județul Botoșani, din părinți
harnici care și-au făcut o stare materială bună, dar
pentru care după venirea comuniștilor au plătit
scump, amândoi fiind condamnați la muncă silnică la
canalul DunăreaMarea Neagră. Mihai
Babii a fost profesor și
muzician, instrumentist (chitară, clarinet, oboi) și
dirijor. de renume. De numele lui se leagă
înființarea prestigioasei clase de chitară clasică a
Universității de Artă „George Enescu” din Iași
care a format generații de instrumentiști, cadre
didactice la liceele și universitățile de artă din țară
și de peste hotare. Aici în America a primit pe Domnul ca
Mântuitor și L-a mărturisit în apa botezului la 9
noiembrie 2003, când biserica noastră se aduna pe Irving
Park. Ca muzician profesionist și-a găsit o împlinire
frumoasă la academia de muzică Logos din cadrul
bisericii Logos, păstorită de fratele Daniel Chiu.
Avea un suflet ales, cu o vorbă dulce moldovenească,
și un limbaj cald, poetic, de parcă i-a rămas în grai
foșnetul pădurilor de stejari de pe vremea lui Alexandru
cel Bun și clipocitul pârâului din mijlocul satului natal.
Priveghiul va fi diseară la ora 6:30 la biserica Logos,
iar serviciul de înmormântare va fi mâine de la orele 10
începând cu un serviciu divin la Logos și apoi cortegiul funebru spre cimitir.
Bunul Dumnezeu să dea mângăiere celor îndurerați la această pierdere.

În locul spinului…
„În locul spinului se va înălța chiparosul, în locul
mărăcinilor va crește mirtul. Și lucrurl acesta va fi o
slavă pentru Domnul, un semn veșnic,
nepieritor…” (Isaia 55:13)

Cândva am avut versetul acesta ca
verset de salut, verset al anului, la care
aveam și o melodie simplă pe care o
cântam din când în când amintindu-ne
mai ușor și frumos de versetul ales.
Cineva mi-a spus atunci, că n-am ales
versetul bine fiindcă și așa nu știm care
sunt plantele la care se referă, cum ar fi
chiparos și mirt. Totuși este unul din
cele mai frumoase versete din Sfânta
Scriptură, plin cu făgăduințe făcute de
Dumnezeu pentru poporul Său.
Desigur, versetul acesta se referă și
la viața noastră spirituală. Pe de o parte
sufletul fără credință, fără
Dumnezeu, lasă să crească
în el numai spini și
pălămidă, mărăcini și
scaieți răi, dar când e
cultivat de harul și
dragostea lui Dumnezeu,
devine o grădină frumoasă
care aduce laudă Domnului.
Spinul este aici o plantă
care crește ca o tufă, un rug,
arbust cu țepi care cresc
mai repede ca frunzele. Nu
crește ca să rodească, ci
doar ca să împungă, să
agațe, să rănească.
În locul spinului, Dumnezeu spune
că va crește
chiparosul, un
arbore din familia
rășinoaselor cu lemn
parfumat și frunza
pururea verde. Acesta
crește înalt, și de
aceea spune versetul că „se va înălța”.
Spinul se uită în jos la pământ;
chiparosul se uită spre cer, spre zările
luminoase ale soarelui și are frumusețe

și parfum.
Mărăcinile
sunt tufele de
spni care se
unesc între ele,
își împletesc
ramurile cu țepi și nu mai crește nimic
în locul acela. Chiar sămânța
Cuvântului e înăbușită de comploturile
mărăcinoase ale spinilor adunați
împreună.
Mirtul e o
plantă aromatică,
parfumată frumos,
cu frunză mai lată
decât coniferele și
cu flori colorate
splendid. Mirtul are miros frumos și
are un aspect sărbătoresc. Neemia i-a
îndemnat pe oameni să meargă la
munte și să aducă ramuri de mirt
pentru colibele de sărbătoare a
corturilor. Ce parfum era în Ierusalim
atunci, ce bucurie sărbătorească! Aici
în America e o localitate, Myrtle
Beach, unde erau altădată și încă mai
sunt pomi de mirt.
Primăvara, în vreamea lui Isaia în
Israel pământul era plin cu spini și
mărăcini., acoperit cu uscături. Dacă
vroia cineva să lucreaze pământul cu
plugurile acelea vechi nu putea.
Rădăcinile vrejurilor erau prea tari.
Spinii și mărăcinii trebuiau arși. După
aceea era ușor de săpat pământul și era
potrivit să sădești sămânța bună.
Numai într-un pământ cultivat și
pregătit, poate sămânța bună să
încolțească și să dea roadă. Iar pomii
sădiți de Domnul ajung să fie „terebinți
ai neprihănirii”, (Isaia 61:3), stejari ai
sfințeniei și dreptății.
Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu
de a transforma sufletele omenești.
Acolo unde creșteau spinii otrăvitori,
Domnul aduce chiparoși înalți ai
sfințeniei, și în locul mărăcinilor aduce
mirtul parfumat al celor binecuvântați
de El, care Îi poartă Numele.

„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)

Dacă numai pentru
pungă…
Frumos este să lăudăm pe Domnul, și să
mărim Numele Tău, Prea Înalte! (Ps. 92:1)

Dacă numai pentru pungă,
Și averea din hambar,
Am lupta o viață-ntreagă,
S-avem aur la cântar...
Am fi cei mai mizerabili,
Dintre toți cei mai săraci;
Niciodată fericirea
N-o putem băga în saci.
Dacă numai pentru pâine,
Am munci din zori de zi,
Cu sudoare și cu trudă
Pofta a ne-o potoli….
Pântecele ne-ar fi zeul,
Toate le-am avea pe dos;
Am fi jerpeliți pe lume,
Și flămânzi fără Hristos.

Adunarea de primăvară a tineretului ținută
în zilele de 13-15 aprilie în Biserica
Baptistă Română Betezda din Houston
Texas. Au fost tineri din Houston, Nashville,
Pennsylvania, Georgia, Arizona, California
și Chicago, de la noi. Vorbitori au fost
Samuel Stan din Nashville, Samuel Crișan
din Poenix și Marius Măduța din Houston.

Dar dacă Împărăția
Lui Hristos cel sfânt în veac,
Este ținta vieții noastre,
Celelalte sunt un… fleac.
Bucuria mântuirii,
Vine cu belșug de sus,
Harul vine în șuvoaie
Fără capăt cu Isus. (vp)

Întrebări biblice — despre oi și turme și păstori…
1. Ce păstoriță a devenit nevasta unui patriarh în Israel?
2. Ce preot în Madian avea șapte fiice, toate păstorițe?
3. Pe care păgân l-a numit Dumnezeu păstorul Lui?
4. Un păstor care își duce turma printre flori?
5. Un miel care este păstor?

Răspunsuri la întrebările
din săptămâna trecută:
1. Iona 4:9
2. Geneza 3:13
3. Geneza 18:14
4. Ezechiel 18:23
5. Iov 1:7; 2:2.
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