Biserica Baptistă Română BETEL
21 Octombrie 2018

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, și
mântuiește pe cei cu duhul zdrobit.

Domnul Savaot
David a zis Filisteanului: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză;
iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oștirilor, în Numele Dumnezeului
oștirii lui Israel, pe care ai ocărît-o”. (I Samuel 17:45).
Domnul Isus Hristos, Domnul nostru, e numit Căpetenia Bisericii,
Domnul Oștirilor. Au fost oameni care s-au numit nu generali ci generalisimi,
vrând să pară că mai generali ca ei nu există. Dar s-au poticnit, au căzut ca niște
surcele, s-au făcut praf, și azi nimeni nu mai știe de ei. Domnul nostru Isus
Hristos e Domnul Dumnezeul Oștirilor, e Stăpânitorul întregului univers. El e
Stăpân cu adevărat, și șade la dreapta Tatălui în slavă.
Măreția Domnului stă și în faptul că EL, Atotputernicul, este aproape de
cei smeriți. De atâtea ori, credincioșii Domnului sunt persecutați, loviți, alungați,
tăvăliți în praful pământului. Dar El vede. El pune în mișcare batalioanele
oștirilor Lui, ca să-i scape pe sfinții Săi. Ce măreț e Dumnezeul nostru!

n Salutări din California. În
duminica trecută am fost în California
în vizită la Biserica Baptistă Betania
din zona Los Angeles (suburbia La
Habra), și aducem salutarea frățească a
bisericii pentru întreaga noastră
adunare, din Evrei 4:16, „Să ne
apropiem dar cu deplină încredere de
scaunul harului ca să căpătăm îndurare
și să găsim har, pentru ca să fim ajutați
la vreme de nevoie!” (vp)
n În duminica trecută am fost
vizitați de fr. Șerban Ioan din
Timișoara, care lucrează într-o
asociație umanitară printre deținuții din
diferite penitenciare din România.
n Ne bucurăm că sora Mocuța
Florica, mama sorei Hegyeș, este cu
noi, și ne-a adus salutări de la fratele
Ghe. Mocuța și familia din Timișoara.
n Luni, 15 octombrie, sora Emilia
Pop a fost internată în urma unui atac
de cord și a fost supusă unei intervenții
de angioplastie cu un stent la inimă.
Slavă Domnului, sora Emilia e bine și
tot așa veselă, ba chiar mai plină de

bucurie. n În duminica trecută, sora
Nuți Brad a fost cu noi după suferința
prin care a trecut. Dăm slavă
Domnului pentru puterea de vindecare
și de vigoare pe care le-a dăruit sorei
Nuți. n De asemenea sora Ronella
Ordeanu a fost la adunare și se simte
mai bine după operația avută, deși încă
trebuie să urmeze ședințele de terapie
medicală.
n Felicităm pe sora Estera
Smahon, pe Esteruța Smahon și pe
Titus Smahon cu ocazia trecerii cu
succes a examenului de cetățenie.
n După cum
am văzut cu
toții, fratele și
sora Bukatovici
lucrează în
echipă la
finisarea fațadei
casei noastre de
rugăciune.
Domnul să le
dea putere și
sănătate.

Ieri, 20 octombrie, surorile din biserică au avut întâlnirea lor lunară de studiu
biblic și rugăciune într-o părtășie caldă și frumoasă.

Din cartea „De Ce Întârzie Trezirea?”
de Leonard Ravenhill, vom reda
câteva pasajii începând din duminica
aceasta, pentru întărirea în credință a
bisericii și alipirea noastră mai mult
de Cuvântul lui Dumnezeu.

Rugăciunea atinge veșnicia
Nimeni nu se ridică mai presus de
viața sa de rugăciune. Predicatorul care
nu se roagă se joacă; poporul care nu
se roagă se rătăcește. Amvonul poate
deveni o vitrină a talentelor, dar în
cămăruța de rugăciune nu sunt aplauze.
Sărăcia Bisericii, sărăcie care se
vede în multe privințe azi, e cea mai
vădită aici, la locul rugăciunii. Avem
m u l ț i o rg a n i z a t o r i , d a r p u ț i n i
agonizatori; mulți jucători, puțini
rugători, da puțini rugă-tori, gladiatori
în rugăciune. O mulțime de păstori,
puțini luptători; multe temeri, puține
lacrimi; modă și paradă prea mare, dar
prea puțină râvnă în lucrare; mulți
sfătuitori, puțini ostenitori. Dacă
greșim în privința aceasta, a rugăciunii,
greșim în toate.
Cele două cerințe pentru o viață
biruitoare de credință sunt viziunea și
pasiunea, amândouă fiind născute și
menținute prin rugăciune. Chemarea de
a predica e deschisă unui mic număr de
oameni, dar chemarea la rugăciune -cea mai înaltă chemare din toate cele
adresate oamenilor -- este deschisă
tuturora.
Credincioșii anemici spiritual își
spun: „Astă seară nu merg la adunare;
e doar ora de rugăciune!” S-ar putea ca
diavolului să nu-i fie teamă de cele mai
multe predici, dar să-i fie teamă de
clipele de rugăciune. Experiențele
trecute arată că își mobilizează toate
armatele lui nebune să lupte împotriva
poporului lui Dumnezeu când acesta se
roagă. Creștinii moderni știu prea puțin
ce înseamnă „a lega și a deslega”, deși
paguba e doar a noastră. „Orice vei

lega pe pământ va fi legat în ceruri...”
Ați făcut lucrul acesta în ultima
vreme? Dumnezeu nu-Și risipește
puterea Sa; dar ca să fim mult pentru
Dumnezeu, înseamnă să fim mult cu
Dumnezeu!
Lumea de azi se îndreaptă spre iad
cu o viteză care face din avioanele de
azi să pară broaște țestoase; dar vai, ce
puțini își mai aduc aminte de când nau mai stat de veghe o noapte întreagă
așteptând de la Domnul răspuns la
rugăciunea lor pentru o trezire care să
zguduie pământul. Ne emoționăm greu
azi. Și confundăm schelăria cu
clădirea. Predicile de azi, cu
interpretările lor palide a adevărurilor
divine, forțează oamenii să considere
multă activitate drept piozitate, multă
comoție drept creație, și multă gălăgie
drept trezire.
Taina rugăciunii e rugăciunea în
taină. Un om care păcătuiește nu se
mai roagă, dar cel care se roagă nu mai
păcătuiește. Suntem săraci și am
bancrutat, am dat faliment în viața
spirituală, dar nu ni se moaie inima și
nu ni se îndoaie genunchii.
Rugăciunea e extraordinar de
simplă, dar este în mod simplu
extraordinară. Rugăciunea e cea mai
simplă formă de vorbire pe care o
poate încerca noul născut, și totuși atât
de sublimă încât întrece în frumusețe
orice artă și depășește vocabularul
uman. O Niagară de cuvinte
înflăcărate nu înseamnă că Dumnezeu
e impresionat și mișcat. Una din
rugăciunile cele mai adânci de pe
paginile Bibliei n-a avut cuvinte:
„Numai buzele și le mișca, dar nu i se
auzea glasul.” Nici o oratorie! Doar
„suspine negrăite!”
Am ajuns oare așa de sub-standard
față de creștinismul noutestamental
încât nu mai recunoaștem credința
sfântă a strămoșilor, și suntem orbiți
de credința falsă, isterică, a
contemporanilor? . . .

Trandafirul
În grădina unui om s-a
furișat un băiat care s-a
apucat să rupă și să fure
câteva flori.
Stăpânul l-a văzut si sa dus prin spatele grădinii
să-l prindă. Când l-a
ajuns i-a pus mâna pe
umăr și l-a ținut tare,
fiindcă băiatul, hoțul
prins cu fapta, ar fi vrut
să fugă.
— Care crezi că e cea
mai frumoasă floare din
grădina mea? l-a întrebat
stăpânul pe copil.
Fiindcă oricum nu
putea să scape, tânărul i-a
arătat un trandafir frumos
cu petale mari și roșii.
Omul s-a dus și a rupt
trandafirul și i l-a dat,
spunându-i:
— Uite, îți dau cea
mai frumoasă floare din
grădina mea. Dar să nu
mai furi.
— Nu mai fur,
domnule, vă promit. Și îl
duc la mama. Dar… pot
să vă ajut cu ceva? Cu
orice?
O inimă iertătoare a
câștigat un prieten, care
era acum gata să
slujească, nu să fure.

Ce
har
fără
măsură !

„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)

Ce har fără măsură, ne dai, iubit Isuse,
Când inimile noastre în taină stau supuse
Când așteptăm să vină cu bogății de har,
O ploaie din iubirea Cerescului hotar.
Ce har fără măsură, să fim mici în lucrare,
Dar Tu să fi, Isuse, Cel preaslăvit și mare.
Să-avem cămașa ruptă, ca buni samariteni,
Ca să legăm și rana, dușmanilor vicleni.
Ce har fără măsură, ne dai să știm că-n toate,
E Mâna Ta cea tare, ce din cuptor ne scoate,
Că iota spusă-n șoaptă cândva de gura Ta,
E-o sfântă promisiune, și ne-mbrăcăm în ea.
Ni-e dor de-o revărsare, ca și demult odată,
Cu ploaie de la Tine, în holda semănată,
Să știm că n-a fost jertfa iubirii în zadar,
Și că n-am plâns degeaba, pe brazdă, cu amar.
Ce har fără măsură, să știm că-n rugăciune,
Vrea Duhul să ne umple, cu El să ne-mpreune,
Ca să simțim noi, slabii..., ce simți Tu, Adonai,
Și-n locul sfânt de strajă răspunsul să ni-l dai.
Mai stăm în rugăciune, ca sfinții din vechime,
Să vină Duhul slavei, cu vânt de Cincizecime,
Să scoată din noi pleava, să fim un snop curat,
La secerișul mare, rod mare și bogat.
Privim mereu la Tine, spre ochii-Ți de văpaie,
Și fața ni-e brăzdată de lacrime șiroaie,
Vrem s-auzim șoptirea din glasul Tău divin,
Cum spui la jertfa noastră, sublimul Tău Amin. (vp)
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