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În Așteptarea Mirelui Iubit
Perioada de timp între Ziua Mulțumirii (Thanksgiving) și Ziua de Crăciun, se
numește Advent (Așteptare). Din păcate, timpul acesta a suferit o comercializare
agitată a tuturor activităților în lume. Dar inițial, Adventul a fost astfel numit ca să fie,
pe de o parte, un timp de amintire a Nașterii Domnului Isus Hristos în Betleemul din
Iudea, și pe de altă parte, să fie o așteptare în vederea celei de-a doua veniri a
Mântuitorului nostru. Dar Advent înseamnă chiar mai mult decât așteptare sau un timp
dinaintea unei veniri, ci înseamnă o pregătire pentru venirea Domnului.
Când așteptăm pe cineva care vine de departe, facem pregătiri speciale, facem
curățenie generală, pregătim casa, vopsim, împodobim, și toate le aranjăm pentru ca
oaspetele să se simtă bine la noi, dorit și preaiubit. Astfel este și Adventul în așteptarea
noastră a Domnului Isus. Iată cum scrie psalmistul atmosfera de așteptare: „Să se
bucure cerurile, și să se veselească pămâtul; să mugească marea cu tot ce cuprinde ea! Să
tresalte câmpia, cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie înaintea
Domnului! Căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate, și
popoarele după credincioșia Lui.” (Psalmul 96:11-13).
Foarte curând vom auzi strigarea aceea binecuvântată: „Iată Mirele! Ieșiți-i în
întâmpinare! E timpul să ne pregătim candelele, să avem luminile aprinse, inimile
pregătite, căci vine Mirele!

t În duminica trecută, la serviciul de dimineață a predicat fratele
Mihai Cabău, păstorul bisericii din Windsor, Canada. Întreaga familie
Cabău a participat la serviciul de închinăciune, soția Ligia și copiii
Andrei și Patricia; de asemenea, Emil și Cristina Dragomir, împreună cu
fiicele lor Rebeca și Miriam căsătorită Hide și soțul; și bunicii Nelu și
Tabita Dragomir. Toți aceștia au fost la noi cu ocazia logodnei lui
Emanuel Dragomir cu Esteruța Smahon.
t La despărțirea de fratele nostru Aron Orășanu, în duminica
trecută seara am avut un serviciu de priveghi, iar luni la prânz a fost
slujba de îngropăciune la Bohemian Cemetery. Hotelul Four Seasons din
Down-Town, unde fratele Aron Orășanu a lucrat fără întrerupere treizeci
de ani, a dat o masă celor care au fost la serviciul de înmormântare de
luni. Toți ne-au spus cât de impresionați au fost de slujbele avute la
biserică, la capelă și la groapă. A fost o mărturie frumoasă pentru
dragostea care ne leagă și pentru Evanghelia Domnului Isus Hristos. În
legătură cu înmormântarea fratelui Aron Orășanu, se cade să aducem
mulțumiri speciale familiilor: Ilisie Radu și Mariana, Stan Daniel și
Lizica, Hiriț Nelu și Aurora, pentru toată munca depusă la completarea
formalităților necesare pentru înmormântare.
t Exprimăm o caldă mulțumire surorilor care au pregătit foietajele

În Ultima Lună a Anului
Dacă la începutul anului luăm hotărâri noi pe care
încercăm să le ținem tot anul, la sfârșitul anului e bine să
ne facem o evaluare a vieții de credință și a mărturiei
noastre personale. E bine să ne socotim binecuvântările,
ca să vedem cât de mare a bunătatea Domnului față de
noi, dar totodată să ne examinăm și să ne întrebăm,
fiecare pentru sine, cum am trăit, cum am lucrat, ce fel
de robi ai Domnului am fost? Iată câteva întrebări:
1. Cât rod am adus pentru Împărăția Cerească? La câți oameni am
mărturisit pe Domnul Isus? Domnul a spus o pildă: „Un om avea un smochin
sădit în via sa. A venit să caute rod în el, și n'a găsit…” Mântuitorul ne cheamă
să fim pescari de oameni. Am putea numi pescar pe cineva care nu pescuiește?
2. Cum a fost dărnicia mea? Din multele rubrici ale casieriei bisericii,
amintim câteva: fondul Aurel Flonta; fondul Cornell Giucă; fondul diaconal
(pentru săraci); fondul pentru reparații imobiliare, fondul de lucru al surorilor,
al tinerilor… și altele. Dărnicia mea arată cât de mult iubesc Biserica…
3. Pe câți am vizitat, ca să-i întăresc în credință? Am făcut oare misiune
prin convorbirile telefonice? Mijloacele tehnice de azi sunt foarte avansate, de

cu brânză pentru joia trecută la Thanksgiving, în special sorei Magdalena
Capotă și sorei Vetuța Negrău. Ne-am bucurat împreună la o caldă
părtășie și o pioasă închinăciune mulțumind Domnului pentru toate
darurile primite din mâna Lui.
t Fratele și sora George și Laura Ardelean s-au întors din
concediul făcut în Florida.
t Am mai avut de Thanksgiving ca musafiri în adunare familia
Sergiu și Monica Burcă, și copiii, David, Alexia și Johanna, din Houston
TX, care au venit în vizită la bunici, Aurel și Ica Burcă. De asemenea a
fost cu noi și fratele Gaby Burcă.
t Tot joi, de Thanksgiving, au fost cu noi Daniel și Alisa Hrișka,
din Pennsylvania. Daniel Hrișka e frate de corp cu Andrei și Mary, și
Aleona Smahon.
t Sora Alla Dinu a născut pe data de miercuri 27 noiembrie, o zi
înainte de Thanksgiving. Așteptăm cu toții numele noului născut,
t Ben și Jeniffer Ilciuc, fiul și nora fratelui Liviu și Lili Ilciuc,
așteaptă nașterea unui copilaș prin luna ianuarie.
t Fratele Dani Voica a fost în România la înmormântarea tatălui
său, Nelu Voica, la Sighișoara. Se va întoarce în seara aceasta din
România, și ne rugăm Domnului să sosească acasă cu bine.
Masa de Crăciun o vom avea cu ajutorul Domnului pe data de
14 decembrie la ora 4:00 după amiază.
Va fi o masă bogată, dar pe lângă bucatele alese de la masă, noi ne
adunăm să sărbătorim Nașterea Domnului Isus în Betleem, bunătatea
Domnului și îndurarea Lui în viața noastră.
la telefoane la Internet, de la scrisori la twitter, de la webb la drop-boxes. E
adevărat, că am avansat mult și le folosim pe toate acestea în corespondența
personală extrem de rapidă. Dar, le folosim oare ca să-L mărturisim altora pe
Domnul Isus? N-ar trebui să mai tai cablul cu știri și filme, ca să le dau altora
prin viu grai „cablul” cu știrea cea mai bună a Evangheliei?

4. Am citit Sfânta Scriptură în fiecare zi? Apostolul Pavel numește
Scriptura, „Dreptarul Învățăturilor Sănătoase” pe care trebuie să-l
ținem legat de „credința și dragostea care este în Hristos Isus”. La mulți
viața e strâmbă fiindcă nu folosesc „dreptarul”. Mana în Israel pe
vremea călătoriei spre Canaan era strânsă dimineața, și în fiecare zi.
5. Cum este viața mea de rugăciune? Cât timp am stat în rugăciune
zilnic, mijlocind la Tronul harului pentru înaintarea Bisericii, pentru
familia mea, pentru întoarcerea altora la mântuire? Iacov în Epistola sa,
scrie că studierea Sfintei Scripturi e ca atunci când ne uităm într-o
oglindă și vedem cum ar trebui să arătăm la față (ca să ne corectăm
greșelile din viață). Ne uităm noi în „oglindă” în fiecare dimineață?

r La vârsta de 81 de ani, Benjamin
Franklin a vorbit în fața Convenției
Constituționale din Philadelphia în
anul 1787, astfel: „Am trăit o viață
lungă, și cu cât trăiesc mai mult îmi
dau seama de acest adevăr, că
Dumnezeu are în mâinile Sale
destinele popoarelor. Și dacă o vrabie
cade și El o vede, s-ar putea oare să se
ridice un imperiu în istorie fără ca El
să știe? Iar Sânta Carte ne asigură
următoarele: Dacă nu zidește Domnul
o casă, degeaba lucrează cei ce o
zidesc. Sunt ferm convins că fără
ajutorul lui Dumnezeu, lucrarea
noastră și succesele noastre politice
nu se vor ridica mai presus de
lucrarea celor care au construit turnul
Babel.”
r Și tocmai când am spune că neau ajuns puterile la capăt, că nu mai
avem nici o nădejde, că nu mai
rezistăm sub poveri, tocmai atunci ne
vine mesajul Crăciunului, care ne
spune că nu gândim bine, și că de fapt,
ce credeam noi că e prea greu și
insuportabil, de fapt venea de la
Dumnezeu, ca să ne dea putere. Ochi
noștri nu văd bine, atâta tot.
Dumnezeu e chiar în iesle, bogăția
necuprinsă e în sărăcia lucie, lumina
s-a scuns în întuneric, bucuria unirii sa camuflat în desnădejdea singurătății.
Și mesajul acesta ni s-a dat nouă ca să
trăim permanent în sărbătoare. Nici
un rău ne ne poate ajunge; orice ne-ar
face oamenii, planul lui Dumnezeu se
împlinește pentru noi, ca să ne arată
dragostea și puterea Lui măreață cu
care stăpânește toate lucrurile.
(Dietrich Bonhoeffer)

„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)

Poate curând
Poate curând, foarte curând,
Vom auzi și noi chemarea,
Și-atunci cu sfinții, rând pe rând,
Vom umple-n sărbătoare zarea.
Ne vom uní cu cei ce vin,
De sus, de dincolo de soare,
Din Țara fără de suspin,
În cete, cete, la Serbare.
Din veacurile ce s-au dus
Din alte veacuri neumblate,
Ne-om aduna lângă Isus,
În haine albe, preacurate.
Vom fi poporul luminos
În zbor de glorii viitoare.
Vom fi în jurul lui Hristos,
Uniți cu El în sărbătoare.
Și-atunci Cântarea, mai frumos,
Se va ‘nălța, Isus, la Tine,
Dintr-un pământ întunecos,
La slava zărilor senine.
Și-Ți vom cânta cum n-am cântat
Aici, Isuse, niciodată,
Căci tot ce-avem, am căpătat,
În dragostea-Ți nemăsurată! (vp)
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