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Lângă o piatră veche de hotar
În fiecare an ne aducem aminte de acea duminică de 3 martie 2013,
duminica unui nou început, a unui nou făgaș în care am pornit cu Dumnezeu,
rugându-ne ca El să ne lumineze cărarea înspre un viitor mai frumos, necunoscut,
formând biserica Betel.
În Buletinul din 3 martie 2013 era scris sub fotografia casei de rugăciune
din Glenview aceste cuvinte: Casa noastră pentru o vreme, la adresa: 1799
Patriot Boulevard, în Glenview. — Dacă suntem goniți, Sus ni’ Țara! Acol-om fi
iubiți, Sus ni’ Țara! Aici scurtă-i lupta, acolo-i cununa, Ne așteaptă gata, sus ni’’
Țara! — „În orice vreme, încredeți-vă în El, vărsați-vă inimile înaintea Lui.
Dumnezeu este adăpostul nostru!” (Psalmul 62:8).
Parcă aș mai spune doar atât, în cuvintele din Evrei 10:32-33, —
„Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați
dus o mare luptă de suferințe: pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul
ocărilor și necazurilor, și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia cari aveau
aceeași soartă ca voi…” Slăvit să fie Domnul pentru felul cum a lucrat și
lucrează în mijlocul nostru, cu Mâna lui Tare, cu Brațul Său puternic.

r După cum ne-am obișnuit ca în
fiecare duminică să vedem la amvon un
trandafir, sau doi, sau trei, care să ne
aprindă curiozitatea și să ne întrebăm,
în ce familia s-a născut un nou
copilaș?, și duminica trecută un
trandafir roșu adus de sora Ana Bud la
amvon a fost semnul frumos că în
familia lui Jackie și Flavius Horopciuc
s-a născut al doilea copilaș, un băiat, cu
numele Jude Alin Horopciuc. La
naștere a avut 9.5 lbs și 21 inch. Îi
felicităm cu bucurie pe părinți și pe
bunicii Cornel și Ana Bud-Horopciuc.
și ne rugăm ca și acest copil să fie
călăuzit pe calea înduărilor lui
Dumnezeu, în harul Său cel mare.

salutarea noastră din I Timotei 1:5, pe
care s-o transmită bisericii din
Tărăsăuți, și le mai încredințăm
salutarea caldă și plină de speranță din
Isaia 55:12, „Da, veți ieși cu bucurie,
și veți fi călăuziți în pace. Munții și
dealurile vor răsuna de veselie
înaintea voastră, și toți copacii din
câmpie vor bate din palme.” Astfel,
bucuria Domnului să fie tăria voastră
oriunde veți merge, și până la o altă
scumpă revedere, Dumnezeu să vă
păzească și să vă binecuvinteze!
r Sora Luminița Răscol ne aduce
vești bune primite de la Craiova.
Fratele Liviu Costea de la biserica
„Renașterea”, din Craiova, care ne-a

r Ne-am bucurat că familia Dan și
Viorica Mitroi au putut să vină la
adunare, de la distanța mare care ne
desparte, pe noi aici în Park Ridge și ei
în Wisconsin. Ne-am bucurat de salutul
și rugăciunile pe care le-au înălțat la
tronul îndurărilor lui Dumnezeu, și ne
rugăm pentru familia lor întreagă să fie
binecuvântată de Dumnezeu.
r Astăzi este ultima duminică
înainte de plecarea fratelui Mihail
Bukatovici înapoi în Ucraina la

viztat anul trecut, comunică bucuria că
toate aprobările au fost primite, și
construcția casei de rugăciune
înaintează frumos. Fratele Costea
mulțumește bisericii Betel pentru
investiția făcuă în strângerea de
ajutoare și donația făcută, dându-le
Tărăsăuți (sora Dora va mai rămâne cu nădejdea că se va împlini și visul lor de
noi câteva săptămâni). Dorim să le dăm a avea un locaș al lor de rugăciune.

r Duminica trecută ne-a vizitat
familia lărgită a sorei Dorina Mocuța,
fiul Christian Mocuța, și fiica și
ginerele, Patricia și Eric Daugherty,
copiii lor. Ei au avut un cuvânt de
mulțumire pentru mângăierea pe care
Dumnezeu le-a dat-o prin noi la
trecerea subită în veșnicie a tatălui lor,
Petru Mocuța, la 9 februarie a.c. Ne
rugăm ca Părintele oricărei mângăieri
să le dea harul păcii divine și nădejdea
care este în cuvântul Evangheiei.

Rugați-vă pentru tinerii noștri, să
rămână tari în Domnul, și gata
oricând pentru lucraea Împărăției!

Un gând smerit, la 7 ani
Când eram mai tânăr, uneori venea la
mine după adunare, fratele Costică Ardelean
(unchi cu fratele George Ardelean) și mă
întreba când dădea mâna cu mine: „Ce
cuvânt ai din partea Domnului pentru mine?”
Uneori eram stingherit de întrebarea lui fiindcă eu știam că nu sunt nicidecum
la nivelul să pot să-i spun ceva din partea Domnului și în mod special ceva
care să-i dea o direcție în viață.
Așa mă simt acum. Mai am puțin loc în Buletin, și nu vreau să scriu
ceva de umplutură, și vreau să vă mărturisesc un simțământ pe care l-am
primit ca un fior din partea lui Dumnezeu, după multe eșecuri și falimente…
Am găsit fotografia de acum șapte ani de la prima adunare pe care am
avut-o în Glenview, și am pus-o pe coperta Buletinului de azi. Am strâns
ochii să disting pe unii din fotografie. Am observat că fratele Fredy Hegyeș
dădea mâna cu cei ce intrau în adunare, l-am recunoscut în stânga pe fratele
Marius Bonca întors să dea mâna cu sora Sporea, în dreapta pe sora Burcu,
grăbită cu o floare albă în mână… A trebuit să rectific puțin verticala
fotografiei, și atunci am observat ceva ce nu văzusem înainte. Undeva în
dreapta, sus, în văzduh, deasupra locului unde ne adunam, zbura o pasăre.
Am mărit clișeul și am văzut mai clar: era un porumbel… Și atunci m-am
oprit, am stat, am cugetat și m-am rugat. „Doamne, Îți mulțumesc din nou că
Te uiți la noi, și ne deschizi ochii să vedem că întotdeauna Tu erai acolo în
tablou, în fotografie, în viața noastră. Ai fost cu noi, lângă noi! Și parcă, așa
ca lui Ioan Botezătorul când a văzut pe Duhul Sfânt pogorându-Se peste Fiul
lui Dumnezeu în chip de porumbel, ne arăți minunea iubirii Tale care nu ne-a
părăsit nici o clipă. Te uitai la noi și ne dădeai binecuvântarea Ta.”
Dragii mei, să fim oameni ai Păcii. Să umblăm pe Calea Păcii. Să
avem încălțămintea harului și picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii.
Și să căutăm să păstrăm unirea Duhului prin legătura Păcii.

Eclesiastul 4:6
„Mai bine o mână plină de
odihnă, decât amândoi
pumnii plini de trudă și
goană după vânt.”

„Ținta poruncii
este dragostea, care
vine dintr-o inimă
curată, dintr-un
cuget bun
și dintr-o credință neprefăcută…”
(I Timotei 1:5).

Dacă vrei să ai cununa vieții de biruitor
Este scris în Cartea sfântă că odată un bogat,
A venit și el la Domnul…, dar ce-a vrut — n-a căpătat.
El vroia o moștenire, s-o înghesuie în saci...
Și Isus i-a zis s-o vândă, să dea totul la săraci.
Nu e-n ce avem — comoara, ci în ce jertfim și dăm,
Cum trăim și purtăm curcea, pe Hristos cum Îl urmăm.
Azi sunt banii falși pe piață, la tejgheaua lui satan,
Și-i împarte cu duiumul și cu râs de șarlatan.
Dacă numai pentru faimă, vrei să vii la Dumnezeu,
Pentru bogății din lume, Te înșeli, sufletul meu!
Căci Isus și azi ne cheamă să-L urmăm ca ucenici,
Lepădându-ne de toate, să fim frații Lui mai mici.
Dacă strângi în lume vreascuri și surcele din noroi,
Pot fi ele poleite, dar gunoiu-i tot gunoi.
Însă dac-aduni cu râvnă o comoară sus în Cer
Ai o moștenire sfântă, bogății care nu pier.
Domnul nu-ți promite banii, nici conace boierești,
Vrea să duci pe umeri crucea, — Poart-o fără să cârtești.
Crucea nu e o povară, nu-i blestem, și nu-i amar,
Domnul ți-a pus-o pe umeri, ca să-Ți dea și mai mult har.
Dacă ai ceva pe lume mai iubit decât Hristos, —
E blestem, și chin, și moarte, oricât ar fi de frumos.
Dacă vrei să ai cununa vieții de biruitor,
Să rămâi mereu statornic lângă Marele Păstor. (vp)
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