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Cei din casa Cezarului
„Toți sfinții vă trimet sănătate, mai ales cei din casa Cezarului.”
Filipeni 4:22
Epistola apostolului Pavel către Filipeni este una din cele patru
epstole scrise din închisoare. Legătura apostolului cu cei din Macedonia
era caldă, plină de amintiri dragi, și macedonienii i-au trimis un ajutor
prin Epafrodit, unul din conducătorii bisericii, care, după o boală gravă sa însănătoșit și pleca acum înapoi spre Filipi. Ne putem oare imagina ce
bucurie a făcut scrisoarea aceasta bisericii din Filipi? Cum au citi-o și au
recitit-o până au învățat-o pe de rost! Cum e dragul apostol? Are
picioarele în lanțuri? Nu l-a îmbolnăvit umezeala? Dar spiritul îl are tot
așa de înfocat pentru Domnul Isus? N-a căzut în descurajare?
Și spre încheierea scrisorii, apostolul le scrie: „Toți sfinții vă trimet
sănătate, mai ales cei din casa Cezarului.”
Sfinți la Roma? Acolo, în inima Imperiului există sfinți ai
Domnului Isus? Auziți până unde a pătruns Evanghelia! Ba mai mult,
chiar în casa Cezarului, chiar în familia lui Nero, chiar la palatul celui
mai mârșav împărat, acolo avem frați de-ai noștri, sunt sfinți ai
Domnului, oameni care L-au primit pe Domnul Isus în viața lor.
Deci, apostolul Pavel nu e înfrântul, biruitul, prăbușitul, ci e
biruitorul prin puterea Numelui Domnului Isus Hristos!

q „Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea
mea…” (Psalmul 16:3).
Printre cei care ne-au vizitat în săptămâna trecută au fost:
- Familia Emil Dragomir, din Kitchener, Canada;
- Petru Vețan, din Melbourne, Australia, de la biserica Harul.
- Daniel Baran, din Florida, de la biserica Elim.
- Andrea Lighezan, din Bocșa, România, nepoata sorei Lia Bogdan.
q „Domnul vă va păzi la plecare și la venire de acum și până în
veac!” (Psalmul 121:8).
- Fratele Gigi și sora Viorica Zaica au plecat în România, ca să
participe la serbarea de aniversare a 100 de ani de la înființarea bisericii
baptiste din Moldova Nouă, locul de care sunt legate multe din amintirile
personale ale fratelui Zaica.
- Fratele Pamfil și s. Ileana Răduț s-au întors din călătoria aniversară
(40 de ani de căsătorie) în Europa.
- Sora Ica Burcă s-a întors din Houston, unde a călătorit împreună cu
nepoții David și Alexia.
- Fratele Valeriu Ghilețchi și soția Marina, din Chișinău, sunt de
vineri în Chicago, și sunt găzduiți la familia Aron și Felicia Duca. Deși
nu vor fi la noi la adunare, ne bucurăm că sunt în mijlocul comunității
române de aici; vor vizita câteva biserici din zonă și se vor întâlnii cu
unii frați din Republica Moldova. Fratele Ghilețchi e unul din păstorii
bisericii „Isus Salvatorul” din Chișinău, și membru în Parlamentul
Moldovei, personalitate proeminentă în viața politică a țării.
q „Căci Eu sunt Domnul care te vindecă…” (Exod 15:26)
- După o îndelungată absență din cauza bolii, duminica trecuă fratele
Dumitru și sora Maria Marandiuc au fost la adunare, și sora Maria a
recitat o poezie. Slăvit să fie Domnul!
- Lucian Colțea se află încă la spital în convalescență supravegheată
după procedura medicală cardiacă prin care a trecut.
- Cerasela Stan Sanov a ieșit din spital, după open-heart-surgery
(când trei artere au fost înlocuite).
- Să avem în rugăciune pe cei care au nevoie de vindecare deplină din
partea Domnului: Victor Moșman, Amber Ilisie, Mariana Ilisie, Pușa
Buhai, Gili și Nuți Gașpar, Nicu Clonda.
q Fratele Sever Popovici a trecut la Domnul duminica trecută în
vârstă de 93 de ani și a fost înmormântat joi 2 august la cimitirul St.
Michael din Roselle, slujba fiind condusă de fr. Adrian Neiconi.
Exprimăm condoleanțe fratelui Miron Negrău și întregii familii.

O corectare: La Akron, adunarea
duminicală în aer liber de la „40 de
acri” a fost anunțată că va avea loc în
duminica de 19 august. Dar informațiile
pe care le-am avut au fost greșite.
Adunarea va fi la Akron în duminica
viitoare, 12 august, când încă mulți din
cei ce ar fi vrut să meargă nu vor putea
fiind încă în Colorado.

Happy Birthday.
Zile de naștere în luna August:
- Adrian Mircu, Teo Pop
- Lidia Buhai, Augustina Bilba,
Rodica Stan, Mary Răduț, Lia
Bogdan, Viorica Abrudean, Vasilica
Ermalai, Viorica Zaica, Cindy
Popovici.
- Aniversare de nuntă: Laurian și
Mihaela Popovici.

Stați tari în credință.
Trei sugestii simple și practice:
1. Recunoaște-ți slăbiciunile.
Apotolul Petru se lăuda că niciodată
nu-L va părăsi pe Domnul. Dar
tocmai aici i-a fost căderea. Într-un
lanț, ajunge o singură verigă să se
rupă și lanțul nu mai e bun. În firea
noastră toți suntem vulnerabili.
2. Îmbracă-te cu armătura lui
Dumnezeu. Satana e mult mai
puternic decât noi, și ne urăște de
moarte. Dar armătura lui Dumnezeu
este probată deja de Cel care a biruit
pe diavol.
3. Stabilește teritoriul harului,
ca să nu ieși din el. Dima a fost
tovarăș de lucru al apostolului
Pavel, și chiar tovarăș de temniță, de
suferință pentru Numele lui Hristos.
Cum de a fost prins de dragoste
pentru lumea de acum? S-a uitat
acolo, s-a dus unde nu avea voie.
Alții aveau voie, dar Dima nu! La I
Petru 2:11, ni se cere Să ne ferim de
poftele firii pământești.

La Tabăra noastră din Colorado,
unde sunt astăzi plecați mulți din
rândul nostru, tema de studiu biblic
este „Armătura lui Dumnezeu”,
potrivită și pentru cei ce nu vor fi
acolo.
Efeseni 6:13-18
1. Mijlocul să fie încins cu
Adevărul, ca să nu fim amăgiți de
minciunile satanei (Ps. 51:6)
2. Platoșa neprihănirii. Încrederea
în Domnul care ne apără de ispitele
celui rău și ne dă curajul mărturiei
pentru Domnul. (Ier. 23:6)
3. Râvna Evangheliei Păcii.
Încălțămintea pentru drum e râvna
de a vesti Evanghelia. Aceasta ne
apără de pasivitate, îndoieli și
necazuri (I Petru 5:7-8)
4. Scutul credinței. Încrederea că
Dumnezeu Își ține făgăduințele.
Stinge săgețile îndoielilor și a
descurajării. (Psalmul 18:1-6)
5. Coiful mântuirii. Mintea
noastră păzită de mântuirea prin
credința în jertfa Domnului Isus
(Romani 8).
6. Sabia Duhului. Cuvântul lui
Dumnezeu biruie pe diavol (Evrei
4:12).
7. Rugăciunea. Împreună cu sabia
Cuvântului e armă de apărare și de
atac. (I Tes. 5:17)

Rugina spirituală
Amos 6:1
La 15 iunie 1957, o mașină nounouță, Plymouth-Belvedere, a fost
îngropată într-o criptă sub clădirea
judecătoriei din Tulsa, Oklahoma, ca un
memento istoric. În luna iunie 2007
mașina a fost dezgropată cu ocazia
celebrării de 100 de ani a statului
Oklahoma, ca stat în Uniune. Mașina
era toată ruginită. Apa care a pătruns
prin cimentul criptei, a făcut ca metalul
mașinii să ruginească și mașina să nu
mai fie bună la nimic. Un expert a fost
chemat să pornească motorul, și acesta a
anunțat că mașina nu mai are nici o
speranță. Și motorul ruginise…
Inactivitatea spirituală e corozivă,
duce la rugina sufletului, distruge
puterea și viziunea spirituală.
Oswald Chambers spunea:
„Intelectul omului lucrează cu
intensitatea maximă atunci când
lucrează continuu. Cu cât folosești
gândirea mai mult, cu atât ești în stare
să produci mai mult. Trebuie să lucrăm
ca să fim în formă pentru Dumnezeu.
Dați la o parte rugina și lustruiți
metalul prin folosire.”
Nu lăsați să prindă rugina în viața
noastră spirituală, în dorința după a
cunoaște mai mult Cuvântul și voia lui
Dumnezeu. Să nu ruginească dragostea
noastră, părtășia frățească, dorința să
câștigăm pe alții la Hristos! Dimpotrivă,
să înflăcărăm darul lui Dumnezeu
căpătat de noi prin Duhul Sfânt.

„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)

Nu e mit și nu-i poveste…
Nu e mit și nu-i poveste
Canaanul cel promis!
Îl cunosc pe Cel ce este
Domn în Țara cea de vis.
Dincolo de ce se vede
Da, există un cămin,
Pentru cel ce se încrede
În al slavei Miel divin.
Nu-i o vorbă la-ntâmplare,
Că Isus la Cer s-a dus
În lumină și splendoare,
Și ne-așteaptă-acolo sus.
Dincolo de lumea-aceasta,
E un univers sublim,
Domnul ne-a deschis fereastra,
Să-l vedem și să-l dorim.
Nu-i făgăduință goală,
Nu-i un zvon de iarmaroc;
Casa-n Ceruri e reală,
Eu acolo am un loc.
Dincolo, ne spune Cartea,
E Tărâmul glorios,
Cel ce a biruit moartea, —
Garantorul, e Hristos! (vp)
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