Biserica Baptistă Română BETEL
— 330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 —

25 Octombrie 2020

Mă bucur când mi se zice; „Haidem la Casa Domnului!” Picioarele mi
se opresc în porțile tale, Ierusalime! Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută
dintr-o bucată! (Psalmul 122:1-3)
Iată, binecuvîntați pe Domnul, toți robii Domnului, cari stați noaptea în
Casa Domnului! Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș, și binecuvîntați pe
Domnul! Domnul să te binecuvinteze din Sion, El, care a făcut cerurile și
pământul! (Psalmul 134)
M-a dus apoi la poarta de miază noapte, înaintea casei Templului. M-am
uitat și iată că slava Domnului umplea Casa Domnului! Și am căzut cu fața la
pământ. (Ezechiel 44:4)

Despre Bârfă
de Ioan Chrysostom (Gură de Aur) (347 - 407)
Aici este o problemă mare și grea. Când cineva vrea să-i strice reputația
cuiva, spune: „Cineva mi-a spus despre el asta și asta. Ferească Dumnezeu să
spun eu așa ceva de el, dar îți spun ce zic alții.” Atunci de ce mai spui, dacă
nu crezi în ce spui? De ce împrăști ce spui că nu e adevărat, ca și cum ar fi?
Transmiți otravă. Spui că nu crezi ce ai
auzit, și încă Îi ceri lui Dumnezeu să nu
te tragă la răspundere pentru ce spui,
fiindcă știi că nu e adevărat. Dai vina pe
alții care ți-au dat otrava, și apoi faci și
tu ca ei. Mai bine taci, ca să-ți scapi
conștiința de pedeapsă.
Nu știu de unde a venit această boală
asupra oamenilor. Am devenit purtătorii
bolii care ne macină mintea, până nu mai
rămâne nimic în ea decât „ce spun alții.” Ascultați sfatul înțeleptului care a
spus proverbul: „Ai auzit o vorbă? Ține-o în tine că nu te îngrașă!”
După vorbele altora noi suntem deja gata să acuzăm. Dacă n-am face nici
un alt rău în viață, acesta e suficient ca să ne distrugă și să ne ducă la iad,
fiindcă ne leagă de alte zece mii de păcate. Să fim cu grijă, fiindcă există un
„sfat al celor răi”, există „un scaun al celor batjocoritori” (Ps. 1:1).
„Dar, vei zice tu, n-am spus eu asta, ci altul mi-a spus-o!” Ba tu ai spus-o!
Că dacă n-ai răspândi vorba, s-ar opri la tine și n-ar mai auzi-o altul; dar așa,
te faci tu vinovat de păcat. Ar trebui să umbrim greșelile altora, să le
acoperim cu dragoste, și nu să le trecem în paradă sub masca unui zel de
evlavie falsă. Nici măcar nu știi să faci pe acuzatorul, devii un bârfitor, un
limbut, un batjocoritor, un nebun. Ce ironie! Fără să-ți dai seama aduci rușine
și asupra lui și asupra ta.
Și privește ce mare rău faci! Provoci mânia lui Dumnezeu. Iată ce spune
apostolul Pavel despre anumite văduve: „Nu numai că sunt leneșe, dar sunt și
limbute, și batjocoritoare, și vorbesc ce nu trebuie vorbit” (I Timotei 5:13).
Așadar, chiar dacă ai crede că e adevărat ce ai auzit rău de fratele tău, n-ar
trebui să răspândești vorba (da, există lucruri care nu trebuiesc vorbite), dar
cu atât mai puțin dacă nici nu crezi ce ai auzit.
Spui, „Ferească Dumnezeu să spun eu așa ceva…” Deci ți-e teamă că te
trage Dumnezeu la răspundere? Dar tot te trage, fiindcă nu-ți tace gura. Nu
poți zice: „Doamne, nu mă judeca pentru vorbăria și bîrfa asta!” Ba te judecă,
fiindcă tu mărești răul. Te bucuri să distrugi prin vorba pe care o răspîndești.
Și Mântuitorul spune: „Nu judecați, ca să nu fiți judecați!” (Matei 7:1).
Dar oamenilor nu le pasă, nici de judecata lui Dumnezeu, nici de ce i s-a
întîmplat fariseului. Fariseul a spus ce era adevărat: „Eu nu sunt ca vameșul
acesta!” Și totuși Domnul l-a condamnat. Dacă a fost condamnat când a spus
ce era adevărat... gândiți-vă ce condamnare grozavă vor primi cei ce spun
lucruri neadevărate, cei ce răspândesc minciuni și vorbe de ocară! Vai ce
pedeapsă vor primi!

De la AWANA, miercuri seara 6:30-8:00

Mulțumim fratelui Fredy Hegyeș pentru bărcuțele pe
care le-a construit pentru copiii de la AWANA. Ne
rugăm ca toți cei ce vin la AWANA să folosească
darul și talentul pentru Împărăția Tatălui ceresc.

Vizitând Anglia un
predicator credincios,
Thurston Masters, a vrut
să vadă casa lui John
Wesley, care acum este
muzeu, și iată ce scrie:
„Când am intrat în
camera de rugăciune a
lui John Wesley, mi s-a
părut că umblu pe
paginile istoriei. Mi se
părea că Wesley era
acolo, și că la orice
moment era gata să
deschidă ușa și să vină
între noi. Lângă geam e
scaunul vechi pe care
obișnuia să stea el și să
citească Biblia.
Dincoace, pe covor se
văd niște pete roase,
desigur, locul unde avea
genunchii la rugăciune.
Pe masă e Biblia lui
veche, ca și cum ar fi
lăsat-o acolo pentru
câteva minute. Mi s-a
părut că era acolo o
aromă a lui Dumnezeu,
pe care 200 de ani n-au
putut s-o șteargă...”
În casele noastre, în
familiile noastre, trebuie
să se simtă o mireasmă
de binecuvântare și har, o
aromă a lui Dumnezeu,
ca parfumul cel mai
plăcut al vieții noastre în
Hristos Domnul.

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

Cercetare
Doamne, dacă vezi la mine, gând de vrajbă și mânie,
Pune-mi stop în alergare, să nu cad în grea urgie;
Și în loc de murdăria patimilor urâcioase,
Toarnă-n mine gândul păcii, cu vorbiri evlavioase.
Rupe mugurii mândriei, care ies din vechea fire,
Pune un altoi de slavă, umilință și iubire.
Când parcă se-ntoarce-n mine gândul rău de răzbunare,
Doamne, dă-mi atunci răbdare, să veghez în așteptare,
Să am fapte zămislite în blândețea-nțelepciunii,
Și gândirea luminată în grădina rugăciunii.
Doamne, ‘nțelepciunea lumii e-nvățată de prin școală,
Dă-mi a Ta înțelepciune, blândă, pașnică, domoală.

Dacă vezi la mine haina moale de fățărnicie,
Smulge-o și arunc-o, Doamne, arde-o, ca să nu mai fie.
Și îmbracă-mă cu haina aspră din păr de cămilă,
Mai bine să merg pe Calea singuratecă, umilă.
Decât să mă-nfrupt din gustul dulce de înfumurare,
Dă-mi un dar ca lui Barnaba, darul de încurajare;
Pentru un căzut pe cale, între hoții răi, sărmanul,
Să nu fiu levit și preot, ci să fiu samariteanul.
Când aud un zvon din lume, cu aplauze, urale,
Să aleg chemarea Crucii și-a Împărăției Tale;
O, Isuse, vreau într-una să rămân doar lângă Tine,
Căci, așa ca-n a Ta vrere, nu e nicăieri mai bine! (vp)
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