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Înțelept a fost cel care a spus: „Există ceva sacru în lacrimi. Nu sunt
nicidecum un semn de slăbiciune, ci de putere. Lacrimile vorbesc mai elocvent
decât zece mii de cuvinte. Sunt mesagerii unei dureri copleșitoare, a unei
frământări adânci, ale unei iubiri dincolo de cuvinte”.
„Isus plângea!” (Ioan 11:35)
Cel mai scurt verset din Biblie. Scurt, concis, dar adânc, imposibil de
pătruns. Vroiam și eu ceva scurt, concis, nu cu multe cuvinte, dar să simt că
Dumnezeu mă vede, știe ce am în inimă, știe ce mă doare. Și deodată, versetul
acesta… De ce plângea Isus? Era durerea prea mare pentru El? Era sfâșierea
morții prietenului Său prea tragică? Erau gratiile umanului în care era închis sub
un blestem fără speranță, prea tari? Dar El e Fiul lui Dumnezeu. Și plângea.
A plâns din pricina nepocăinței, a plâns pentru Ierusalimul împietrit în
forme religioase ucigătoare. Și a plâns fiindcă moartea, această despărțire
tragică, această sentință pe care El Însuși a pronunțat-o, este singura potecă spre
viață, prin Cruce. Dar a mai plâns, fiindcă și noi plângem.
Dar fiindcă El plânge cu noi, avem speranță. El ne-a născut din nou prin
învierea Lui din morți, la o nădejde vie, reală, adevărată! În El e viața!

r Ne bucurăm să spunem astăzi Bun Venit în mijlocul nostru fratelui Gigi
Dobrin, păstor al Bisericii Baptiste Betel din Mediaș, și fratelui Marcus Buzle,
din Oradea de la Universitatea Emanuel.
r Miercurea trecută, 13 februarie, am avut ca oaspeți în casa Domnului pe
frații Gabi Rus, de la misiunea „Speranță și
Lumină” din Timișoara (și păstor la biserica
Ecclesia-Timișoara), sub îngrijirea căreia
funcționează un orfelinat numit „Căminul
Speranța”; și Valer Ghilețchi, din Chișinău,
Moldova, deputat în parlament și păstor la biserica „Isus Salvatorul˝. Fratele
Ghilețchi este în campanie electorală în vederea alegerilor care vor avea loc în
25 februarie în rândul cetățenilor Republicii Moldova aflați în America.
r În duminica trecută ne-a vizitat dna Petria Lăutaru, în vizită la fiică Mila
Gabi și nepoatele Sofia și Delia, prima oară în mijlocul nostru.
r Fratele Victor și sora Lidia Moșman au fost primiți ca membri în biserica
Betel, prin vot deshis și unanim. Primirea aceasta a întârziat dintr-o nebăgare de
seamă în evidențele membralității, și ne cerem scuze pentru aceasta. Ne rugăm
ca binecuvântările Domnului să fie revărsate din plin peste familia Moșman.
r Ana-Maria Țânțaș, pentru care am cerut bisericii să se roage, a fost
operată la Madrid, Spania, săptămâna trecută și operația pe creier a decurs bine,
deși a fost o operație lungă (9 ore) și grea. După câteva ore de la operație, AnaMaria a putut să umble deja. Slăvit să fie Domnul!
r Mâine, de Ziua Președinților aici în America, copiii merg la patinaj la
Park Ridge District Ice Skating (de la 10:45am până la 1:00pm), la adresa este:
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2800 Oakton Avenue, Park Ridge IL 60068. Costul este de $5.00.
r Freddy și Flory Hegyeș s-au întors din California și ne-au adus salutări
de la biserica Betel (Anaheim), păstorită de fratele Daniel Brânzei.
r Fratele Dumitru Buhai a împlinit vârsta de 83 de ani. Sora Letiția Țârlea
a sărbătorit ziua de naștere duminica trecută. Felicitări de binecuvântare și
sănătate, cu La mulți Ani!
r Cu ajutorul Domnului ne pregătim să avem următorul botez în prima
duminică din luna Martie la serviciul de dimineață, înainte de Cina Domnului.
În duminica trecută, odată
cu adunarea generală a
bisericii am avut și o masă
de bucurie, o agapă
creștină, în sala de părtășie
a bisericii, și ocazia a fost
dublă: o masă cu toată
adunarea pentru activitatea
tuturora în biserică, și
sărbătorirea zilei de
naștere, a 70-a, a fratelui
Laurian Popovici. Sora
Capotă Magdalena a avut
un frumos cuvânt de
apreciere. Corul bisericii a
dorit să aibe astfel un gest
de mulțumire dirijorului
pentru anii îndelungați de
slujire în lauda Domnului
prin cântare în biserica
noastră. Mulțumim pe
această cale surorilor care
s-au ostenit cu pregătirea
mesei de prânz.
Deces: Laurențiu Balaniuc Sporea (1964-2019)
De ce așa, o știe El…
Sora Rodica P. Sporea ne scrie îndurerată:
„Fiul meu Laurețiu s-a născut la 18 mai 1964 în orașul Sibiu și
din pruncie a cunoscut Cuvântul Domnului. La vârsta de 16 ani
s-a botezat la Chicago. După puțin timp, ne-am mutat în
Kentucky, unde s-a cunoscut cu Nicoleta Marinescu și s-au
căsătorit. Familia lor a fost binecuvântată cu un copil, Aramis. La data de 12
februarie, o boală cruntă și rapidă i-a curmat viața. Au rămas în urma lui
soția, fiul, mama, fratele, nepoții și o mulțime de verișori. La revedere, dragul
meu copil…”
Ne rugăm ca Domnul, Milostiv și Îndurat să dea mângăierea Sa cerească
inimii de mamă a sorei Rodica, și tuturor celor îndurerați.

r Sora Hortenzia Mitrofan a plecat
duminica trecută la Suceava, la
înmormântarea soțului, fratele Mihai
Mitrofan, dar acolo o așteptau două
coșciuge. A fost o înmormântare dublă:
fratele Mihai Mitrofan și cumnatul Ioan
Croitoru. Serviciile de priveghi au fost
transmise pe: Suceava Evanghelică UTube Maranatha-Suceava Live-Stream.
Puteți urmări astfel toate serviciile de
priveghi și mângăiere, fragmentate în
timp, cu multe predici mișcătoare și
cuvinte binecuvântate de întărire
spirituală, cei doi frați plecați la
Domnul fiind cunoscuți și mult iubiți
de frățietatea din Bucovina și Moldova.
r În adunarea generală din
duminica trecută a fost ales noul
comitet de conducere al bisericii Betel
precum și comitetele auxiliare. Să ne
rugăm continuu pentru bunul mers al
lucrării Domnului între noi, pentru
creșterea noastră spirituală, pentru
câștigarea de suflete pentru Împărăția
lui Dumnezeu, pentru pacea, armonia și
bucuria din mijlocul nostru. Iată câteva
imperative din Cuvânt pentru fiecare:
Să nu ne rușinăm de Domnul.
Să ne rugăm unii pentru alții.
Să ne îmbrăcăm cu armele luminii.
Să ne aducem aminte de cei săraci.
Să nu ne plăcem nouă înșine.
r Fiindcă mulți s-au mutat, și
listele noastre de adrese sunt depășite,
vă rugăm să dați adresele noi și
telefoanele noi, sorei Carmen Popovici,
pentru a întocmi noul directoriu.

„Să ne uităm țintă la
Căpetenia și
Desăvârșirea
credinței noastre,
adică la Isus, care
pentru bucuria care-I era pusă înainte a
suferit crucea, a disprețuit rușinea, și
șade la dreapta scaunului de domnie al
lui Dumnezeu” (Evrei 12:2)

Altceva nu mai contează…
Tu nu mă părăsești, Isuse,
Când rănile îmi sângerează.
Ești lângă mine-ntotdeauna,
Și altceva nu mai contează.
Eu merg pe Calea cea îngustă,
Și alții râd, mă defăimează...
Atunci Tu, Doamne, ești cu mine,
Și altceva nu mai contează.
Isuse, Tu ești Adevărul,
Și harul Tău mă luminează...
Când mâna Ta pe-a mea o ține,
Ce spune lumea, nu contează.
Tânjește sufletul în mine,
Și după Tine însetează;
Isuse, Tu ești apa Vieții,
Și altă apă nu contează.
Când mă lovesc dușmanii aprig,
Și ce-am clădit se ruinează...
Doar să Te văd pe Tine, Doamne,
Și tot amarul nu contează.
Când trec prin valea umbrei morții,
Și Duhul Tău mă-nviorează,
Mi-ajunge că Tu ești cu mine,
Și altceva nu mai contează.
Și, Doamne, când ajung la capăt,
Dă-mi harul, când se înserează,
S-aud: „O, vino, slugă bună!” —
Și altceva nu mai contează. (vp)
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