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Cu adevărat…
„Iată ce au istorisit lui Moise: „Ne-am dus în țara în care ne-ai trimes. Cu
adevărat, este o țară în care curge lapte și miere, și iată-i
roadele…” (Numeri 13:27)
S-au întors iscoadele din Canaan… Ce agitația a fost în tabăra lui
Israel, ce forfotă, ce grabă să se adune toți ca să vadă ce au adus ei din
țara spre care mergeau, ce roade aveau să vadă,
Toată adunarea lui Israel aștepta nerăbdătoare să-i audă. Cei
doisprezece cercetași au adus vestea că într-adevăr, țara e minunată, cu
adevărat ce le spusese Moise despre Canaan, au văzut cu ochii lor:
„Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere!”
Extazul a fost urmat însă foarte curând de agonia fricii că nu vor fi în
stare să cucerească țara. Dar Domnul spusese lui Moise: „să iscodească
țara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel” El, Dumnezeu le
dădea țara, era deja a lor. „O dau copiilor lui Israel!” Aici sunt cuvintele
pe care se puteau bizui cu toată încrederea fiindcă proprietarii țării nu
erau canaaniții, sau amaleciții, sau fiii lui Anac. Proprietarul era
Dumnezeu. Și El a spus că le dă țara. Și, vai, au văzut roadele țării, au
gustat laptele și mierea din Canaan, dar n-au avut credință!
Dar oare cum trăim noi, cei care avem făgăduințele lui Dumnezeu?
Umblăm noi prin credință, ca moștenitori ai slavei Lui?

Despărțiri cu lacrimi, dar cu nădejdea învierii
„Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca
ceilalți, cari n'au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu
va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. (I Tes. 4:13-14)
Virgil Gașpar (1942-2019)
Pe data de 22 iulie 1942, Gili vine într-o lume
nimicită de război și amenințată de comunism. Vine
într-o familie numeroasă (erau deja șase frați și
surori mai mari), dar fericită, caldă și iubitoare, care
iubea pe Domnul Isus, familia lui Gașpar Vasile și
Sofia (născută Sezonov); un tată pastor curajos,
luptător al adevărului, mărturisind public de la amvon
pericolul care bătea la ușă, comunismul. Virgil a avut
sănătatea precară din copilărie și toată viața a suferit
răndător. S-a căsătorit cu Nuți și au avut doi copii, Dan și Carmen, o familie
frumoasă, primitoare, luminoasă. Poate nu s-ar fi deslipit de cuibul natal dacă
fiul Dan n-ar fi avut accidentul de motocicletă care l-a handicapat și în țară nu
erau condiții de tratament. Cu ajuorul fratelui mai mare Larry și cu
binecuvântarea Celui de sus au sosit la Chicago în 1990, unde au trăit în
modestie și muncă grea. Pentru Gili, bolile apărute încă din copilărie s-au
agravat, lovind sistemul imun, cardiac, circulator, apoi diabetul, în special în
ultimii cinci ani. Obosit, dar mereu cu zâmbetul pe buze și fără pretenții, s-a
rugat mereu Tatălui ceresc să-l elibereze, și călătoria lui a luat sfârșit la 17
martie. Serviciul de priveghi a fost marți 19 martie iar înmormântarea miercuri
20 martie la cimitirul St. Adalbert, în Niles. „Scumpă este înaintea Domnului
moartea celor iubiți de El…” (Psalmul 116:15).
Smaranda Marin (1937-2019)
Sora Smaranda Marin în vârstă de 82 de ani, a trecut la
Domnul luni, 25 martie. A fost o credinciosă a Domnului Isus,
și soția fratelui Vasile Marin, botezați la aceeași dată, la
Ploiești în aprilie 1974. Soții Vasile și Smaranda Marin au
emigrat în America în anul 1989, și au frecventat pe lângă
adunările noastre, și pe ale bisericii First Baptist din Wheaton
(astăzi numită „Highpoint Church”), locuind aproape în
Wheaton. Serviciul de înmormântare a fost marți 26 martie,
și a fost condus de păstorii Petre Ordeanu și Eric Stone.
Aurel Barac (1931-2019)
Ar fi împlinit 88 de ani in ziua de priveghi (joi 21 Martie). A
lăsat în urmă soția Maria, 9 copii, 21 de nepoți și 7 strănepoți.
Muzica a fost pasiunea lui în viață, lăudându-L pe Dumnezeu
prin cântare toată viața lui. Chiar cu 2-3 zile înainte de a fi
chemat la Tatăl, cânta și fredona împreună cu copiii cântările
lui favorite. A lăsat acest dar al cântării copiilor și nepoților lui.
A fost iubit și apreciat pentru felul pașnic și calm în care și-a
trăit viața. Dumunică dimineața - 17 Martie, nu s-a mai întâlnit cu frății și
surorile la biserică, după cum avea obiceiul, ci s-a întâlnit cu Domnul Isus.

v Salutări de la Biserica Baptistă
Română din San Leandro, păstorită de
Ovidiu Rauca. Fiind acolo în
weekendul trecut ne-am bucurat de o
primire caldă, într-o frățietate plină de
dragoste, și harnică în misiunea de
răspândire a Evangheliei. Am fost
găzduiți de primitoarea familie Aurel
și Marilena Răduțiu. Sâmbăta trecută
au avut o strângere de fonduri pentru
plecarea fratelui Rauca și s. Fabiola în
călătoria cu fanfara Soli Deo Gloria;
duminică au avut pe doi tineri, Alin
Pop din Cluj, și Chris Pop din LA,
care fac misiune în Uganda. Biserica
face sacrificii pentru misiune. Mâna
bună a Domnului a fost cu noi. (vp)
v Ne bucurăm că fratele și sora
Boșca Aurel, păstorul bisericii baptiste
din Chiuiești, județul Cluj, este și
astăzi împreună cu noi. Fratele Boșca

este secretarul comunității de Cluj, cea
mai mare comunitate baptistă din
România. Cu familia Boșca am fost

două miercuri la rând deja și ne
bucurăm că sunt și azi cu noi la
închinăciune.
v Fratele Aurel Burcă s-a întors
din România, și ne aduce salutări de la
biseiricle din Somoșcheș și Cermei, pe
care le-a vizitat.
v Fratele Burcu Simion, după o
boală îndelungată a fost cu noi la
închinăciune și a mulțumit bisericii
pentru rugăciunile înălțate Domnului
pentru el.
v Fratele Ionică Faur, care
locuiește acum în Atlanta, am fost
anunțați că a avut un stroke. Să-l avem
în rugăciune.
v Fratele David Răscol a plecat în
România, după o veste tristă că tatăl
său a suferit o semi-pareză cardiacă,
un stroke sever. Va fi plecat dintre noi
trei săptămâni.
v Dorin Mitrofan a fost internat
de urgență întrucât dializa care i se
aplica nu era satisfăcătoare.
v Sora Maricica Vinersan a fost
internată joi la spitalul St. Joseph, în
urma unei insuficiențe respiratorii.
v Azi sunt mulți plecați dintre noi
fiind perioada concediilor și
vacanțelor: Petre și Ronela Ordeanu,
familiile Timmy și Diana Popovici,
Alen și Delia Ordeanu, Andre și Mea
Ordeanu, Danny și Alina Voica,
Clement și Tina Popovici. Ne rugăm
să aibe concedii frumoase de odihnă și
relaxare.

Fratele Aron Orășeanu, statornic, 30 de ani în aceeași slujbă!
Mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei 30 de ani pe care iam petrecut în compania „Four Seasons”. Pot să ridic steagul
de biruință în Numele Domnului pentru că din luna martie 1989
și până în prezent Dumnezeu mi-a purtat de grije și n-am dus
lipsă de nimic. Un emigrant fără multe posibilități venind în
America a fost binecuvântat de Domnul și El m-a purtat ca pe
aripi de vultur. Nu pot decât să spun, Slăvit să fie Domnul!

Ne bucurăm de copiii noștri care iubesc
adunarea. Iată câteva fotografii de la
AWANA, de la evenimentul special în
care copiii au avut întrecerea de viteză
cu bărcile în miniatură. Premiile s-au
dat după viteză și imaginația biblică a
bărcuțelor. Spunem un cald „thank you”
fratelui Hegyeș care a făcut din lemn
bărcuțele și le-a dat copiilor care le-au
vopsit și le-au decorat după ocaziile
biblice pe care și le-au imaginat.

„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)
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