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„Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.” După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe
pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta, și i-a
zis: „Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului” (care, tâlmăcit, însemnează:
„Trimes”). El s-a dus, s-a spălat, și s-a întors văzând bine.”
(Ioan 9:5-7).
— O, Sfinte și Bun Vindecător, Medic Dumnezeiesc! Trăim într-o lume plină de
orbi, de oameni care au ochi dar nu văd, și avem toți nevoie de atingerea Ta
peste ochii noștri: Nu vedem în evenimentele zilelor noastre că Tu conduci
istoria… Deschide-ne ochii, Doamne! — Nu vedem că păcatul și răutatea
oamenilor s-a înmulțit, și că, întocmai cum scrie Scriptura, trăim vremurile din
urmă… Deschide-ne ochii, Doamne! — Nu vedem că ne dai semne clare că
venirea Ta este aproape, și că ne chemi să veghem, să ne smerim, să stăm mai
mult în rugăciune, și să Te așteptăm… Deschide-ne ochii, Doamne!

Trăim vremuri profetice

De la
marginile
pământului
și cerului
„Chiar dacă ai fi
risipit până la cealaltă
margine a cerului…”
(Deut. 30:4)
„The Daily Wire” transmite o știre
senzațională: D-na Penina TamanuShata, membră în Knesset
(parlamentului Israelian) și ministru al
Repatrierii și Absorbției în Israel, a
anunțat că guvernul de la Ierusalim are
în plan o mutare în masă în Israel a 722
de membrii ai comunității „Bnei
Menashe” din nordul Indiei. Aceștia
vor ajunge în Israel la mijlocul lunii
octombrie, după sărbătorile din Israel.
O altă organizație, Șavei Israel, (tr.
Ascultă Israele) a facilitat deja mutarea
a peste 4000 de persoane din aceeași
comunitate, care, deși izolată și departe
de Israel, practică Legea de la Sinai și
sărbătorile iudaice. Un fapt interesant,
ei nu știau de sărbătorile Purim și
Chanukah, sărbători care comemorează
evenimente care au avut loc câteva sute
de ani după ce strămoșii lor au fost duși
în exil. Gruparea etnică Bnei Menashe
a migrat în Centrul Asiei și a rătăcit
prin zone din Răsăritul îndepărtat sute
de ani până s-au stabilit în regiunea
unde sunt acum, la graniță cu Burma și
Bangladeș.
Aproape de necrezut! Dintr-un
ținut îndepărtat din nordul Indiei, din
împrăștierea forțată de acum 2.700 de
ani, de sub stăpânirea babiloneană, iată
o populație care este ca o insulă etnică,
cu nume biblic („Bnei Menașe”
înseamnă „Fiii lui Manase”), se
întoarce în Israel, fiindcă Dumnezeu a

spus lucrul acesta și El Își împlinește
Cuvântul.
Iată câteva texte în sensul acesta:
„El va înălța un steag pentru
neamuri, va strânge pe surghiuniții lui
Israel, și va aduna pe cei risipiți ai lui
Iuda, de la cele patru capete ale
pămîntului.” (Isaia 11:12)
Iată cuvântul Domnului din
Deutronom 30:1-5, în care Dumnezeu
vorbește:
„Când se vor întâmpla toate aceste
lucruri, binecuvântarea și blestemul pe
cari le pun înaintea ta, dacă le vei pune
la inimă în mijlocul tuturor neamurilor
între cari te va risipi Domnul,
Dumnezeul tău, dacă te vei întoarce la
Domnul, Dumnezeul tău, și dacă vei
asculta de glasul Lui din toată inima ta
și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi,
potrivit cu tot ce-ți poruncesc azi,
atunci Domnul, Dumnezeul tău, va
aduce înapoi robii tăi și va avea milă de
tine, te va strânge iarăș din mijlocul
tuturor popoarelor la cari te va
împrăștia Domnul, Dumnezeul tău.
Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă
margine a cerului, chiar și de acolo te
va strânge Domnul, Dumnezeul tău, și
acolo Se va duce să te caute. Domnul,
Dumnezeul tău, te va aduce în țara pe
care o stăpâneau părinții tăi, și o vei
stăpâni; îți va face bine, și te va înmulți
mai mult decâ pe părinții tăi.”
Cu adevărat, trăim vremuri
profetice!

Scurte Comunicări
n Să ne rugăm pentru Președintele
Donald Trump și Melania Trump, care
au COVID-19. Deasemenea pentru
senatorii și cei din jurul președintelui.
n Ne-am bucurat în duminica
trecută să avem din nou în mijlocul
nostru pe fratele Dan Bogdan și s. Lia
Bogdan, care s-au întors din România.
Ne-au adus salutări din bisericile din
Bocșa și Timișoara.
n Fratele Vasile Tămășan și
familia, au fost în misiune în duminica
de 27 septembrie în Michigan, unde
familia Bud a organizat o adunare cu
participarea câtorva români din
apropierea lor.
n La 26 septembrie în Rose Garden
la Casa Albă, d-na Amy Coney Barrett

prezină (în imaginea de mai sus) câteva
observații personale după ce
președintele Trump a propus ca dânsa
să fie candidată ca membră în Curtea
Supremă a Americii.
n Suntem în mijlocul unei crize
mondiale, nu numai de sănătate din

cauza molimei provocate de virusul
Corona, ci și o criză de alimente

suficiente pentru multe țări din lume.
Astfel, organizația „World Food
Program” administrată de ONU, a fost
aleasă să primească Premiul Nobel
pentru Pace pe anul 2020.
n Un judecător din California a dat
hotărârea că Fuller Theological
Seminary are dreptul să dea afară
studenți care se complac în afaceri

sexuale, activități extraconjugale, sau
care aleg să trăiască într-o relație „de
familie same-sex”. Hotărârea a fost
dată ca răspuns la procesul intentat
împotriva Seminarului de către doi
studenți care fuseseră excluși din
Seminar pentru că se considerau
căsătoriți, ei fiind de același sex.
n În săptămâna viitoare vor începe
discuțiile pentru confirmarea și
aprobarea candidaturii dnei Barrett în
Curtea Supremă. În ultimul duel politic
dintre canddații la postul de
vicepreședinte al țării, dnul Pence s-a
adresat dnei Harris:
„Doamnă senator, știu că ați atacat
altădată pe unul din candații propuși,
fiindcă făcea parte din gruparea
Catholic Knights of Columbus, și
numai pentru motivul că „The Knights
of Columbus” este pro-life și are
vederi conservative. Sper ca discuțiile
în legătură cu dna Amy Coney Barrett
să decurgă mai respectuos, să fie votată
și confirmată ca membră în Curtea
Supremă a Statelor Unite.”

n Lara Trump, nora președintelui,
și cea care conduce echipa de consilieri
ai Președintelui Trump, a anunțat
mulțumirile Președintelui pentru
rugăciunile înălțate pentru însănătoșirea
sa și a soției. Mesajul Larei Trump,
conține și o mărturie personală: „Știm
că familia Trump va trece cu bine de
boala aceasta, fiindcă știm că
rugăciunea are putere. Rugăciunea
lucrează.”
n De asemenea, vicepreședintele
Mike Pence și soția sa Karen, au trimis
un mesaj de încurajare președintelui:
„Karen și cu mine vă transmitem
dragostea noastră, iubiții noștri,
președinte Donald Trump și Melania
Trump. Ne unim cu miile de credincioși
care se roagă pretutindeni în America
pentru o vindecare deplină și rapidă...”
n Greg Laurie, pastor al bisericii
Harvest Christian Fellowship, o megachurch din California, care a luat parte
la ceremonia din 26 septembrie la Casa
Albă, când Amy Coney Barrett a fost
nominată pentru Curtea Supremă a
Statelor Unite, a anunțat că testul
medical a arătat că și el are COVID-19.
Rev. Greg Laurie a luat parte și la
marșul rugăciunii organizat în același
weekend de Franklin Graham la
Washington, DC.
n John Hagee, în vârstă de 80 de
ani, păstorul bisericii Cornerstone din
San Antonio, Texas, (22.000 membri),
bun prieten al președintelui Trump, a
contractat boala COVID-19, și predică
acum prin intermediul mesajelor
imprimate acasă.

„Ținta poruncii
este dragostea, care
vine dintr-o inimă
curată, dintr-un
cuget bun
și dintr-o credință neprefăcută…”
(I Timotei 1:5).
Am fost uniți pentru vecie
În cel mai trainic legământ,
Și izbăviți din grea urgie,
Prin sângele Domnului sfânt.
După-ndurarea Lui cea mare,
Prin învierea lui Hristos,
Am căpătat pace, iertare,
Și-n dar un Paradis frumos.
Da, noi avem o moștenire
Ce nu se poate vesteji,
Păstrată-n Ceruri, în mărire,
Pentru eterne veșnicii.
E-o moștenire grandioasă
Dincol’ de lupte și nevoi,
E sfântă și nestricăcioasă,
Și e păstrată pentru noi.
În meritul Iubirii sfinte
A Mielului ce ne-a salvat:
Purtăm curatele veșminte,
De fii ai Celui Preaînalt.
Am fost născuți din nou, la viață,
Prin jertfa Domnului Isus,
Și așteptăm o dimineață,
În slava slăvilor de sus.
Suntem legați într-o credință,
În legământ nezdruncinat,
Suntem uniți într-o ființă
Cu Cel ce ne-a răscumpărat! (vp)
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