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Îndrăzniți, nu vă temeți!
„Și Dumnezeul meu să îngrijească
de toate trebuințele voastre, după
bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos. A
lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie
slava în vecii vecilor! Amin.” (Filipeni
4:19-20).
Dumnezeu, Creatorul și
Susținătorul tuturor lucrurilor, este
Tatăl nostru. De aceea, nu ne temem
nici chiar atunci când situațiile din
viața noastră sunt atât de nebuloase,
neînțelese, și protivnice chiar. Știm că
El este oricând, în orice situație,
Marele Păstor al sufletelor noastre,
după cum scrie apostolul la Evrei
13:20, „Dumnezeul păcii, care, prin
sângele legământului Celui vecinic, a
sculat din morți pe Domnul nostru
Isus, Marele Păstor al oilor…” Tot ce

ne revine nouă este să ne încredem în
El și să vedem cât de minunat lucrează
El ca să-Și aducă la îndeplinire planul.
Iar versetul următor din citatul de mai
sus, este următorul: „Marele Păstor al
oilor… să vă facă desăvârșiți în orice
lucru bun, ca să faceți voia Lui, și să
lucreze în noi ce-i este plăcut, prin Isus
Hristos. A Lui să fie slava în vecii
vecilor! Amin.”
El vine la noi călcând peste valurile
furioase, în mijlocul furtunii, peste
necunoscutul anului 2021, și ne spune:
„Îndrăzniți, Eu sunt! Nu vă temeți. Da,
în lume veți avea necazuri, dar
îndrăzniți, Eu am biruit lumea!”
Pe cărarea vieții El merge înaintea
noastră. Să-L urmăm plini de
încredere, cu bucurie, cu toată puterea,
și toată dragostea noastră.

Scurte comunicări

n Din Texas ne trimite salutări
n Fetița Lidia Smahon, fiica de familia Laura și Ovidiu Cuzman,
cinci ani a fratelui Filip și s. Aleona fericiții părinți ai fetiței Grace Lucia
Smahon urmează să fie supusă unei

Cuzman, care s-a născut la 25
noiembrie anul trecut, și de la familia
bunicilor Luciei, Nelu și Elena Brad,
care ne doresc cu mult dor, un An de
pace și îndurare din partea Domnului.

operații la ochi (Strabismus surgery), o
operație sensibilă la mușchii ambilor
ochi, mâine, 11 ianuarie, la ora 7:00
dimineața. Să ne rugăm ca Domnul să
dirijeze mâinile doctorilor și operația
să reușească bine.
n Bianca Gava, care a împlinit 10
ani, fiica lui Valentin și Lailani Gava,
va începe un tratament medical special
în fiecare lună, pentru a i se diminua

inflamația la nervii de la ochi. Boala se
cheamă „uveitis”. Să ne rugăm pentru
ea ca să-i dea Domnul Isus o vindecare
deplină prin acest tratament, și să ne
rugăm și pentru părinți să fie întăriți
prin încercarea aceasta grea!

n În săptămâna trecuă, fiind
săptămâna mondială de rugăciune, am
avut seri de meditație și rugăciune
miercuri, joi și vineri, când în fiecare
seară a cântat Corul bisericii.
Meditațiile de inspirație au fost luate
din Epistola căre Efeseni.
n Întorcându-se din vizita făcută la
părinți în Philadelphia, familia Filip
Smahon ne-a adus și salutări de acolo,
de la familia Hrishka (părinții sorei
Aleona) și de la frații păstori (Dumitru
Toderic și Mihai Hrishka) ai Biserici
Baptiste Române din Philadelphia,
împreună cu salutul bisericii, care se
găsește la Filipeni 4: 4-8.
n În California, unde bântuie, ca
pretutindeni în America, virusul acesta
COVID-19 aprig și distrugător, fratele
Daniel și s. Daniela Brânzei se află
amândoi internați la spital. Să ne
rugăm Domnului pentru vindecarea
lor, și pentru un har mare și minunat
prin care să se deschidă iarăși
bisericile care acum sunt închise.

Ca scânteia care zboară
Iov spunea că „omul se naște ca să
sufere, după cum scânteia se naște ca
să zboare” (Iov 5:7).
Cineva spunea că suferința este
moștenirea tuturor oamenilor, căci
suferă și cei răi și cei buni, și cei cu
inima curată. A suferit chiar și Fiul lui
Dumnezeu. La cruce, găsim toate
categoriile de oameni. Tâlharul
netrebnic era pe cruce; tâlharul care s-a
pocăit era și el pe cruce,
osândit la moarte; și
Domnul Isus Hristos a
fost și El pe cruce. Dar
pentru fiecare din cei
trei răstigniți, suferința
însemna altceva. Spunea
tâlharul pocăit către
celălalt: „Pentru noi este
drept, căci primim răsplata cuvenită
pentru fărădelegile noastre; dar omul
acesta n-a făcut nici un rău.” (Luca
23:41).
Suferința Domnului Isus a fost
ispășitoare, nu pentru păcatele Sale, ci
pentru ale noastre, păcatele noastre
fiind asupra Lui și El le-a purtat în
trupul Său pe lemn. Isaia a descris
agonia răstignirii și spune: „Disprețuit
și părăsit de oameni, om al durerii și
obișnuit cu suferința!” (Isaia 53:3).
Apostolul Pavel le scria Colosenilor

un lucru greu de înțeles, mai ales că era
la închisoare la Roma atunci: „Mă
bucur acum în suferințele mele pentru
voi…” (Coloseni 1:24). Tot el le
scrisese celor din Roma: „Socotesc că
suferințele din vremea de acum nu sunt
vrednice să fie puse alături de slava
viitoare, care are să fie descoperită
față de noi” (Romani 8:18).
Una din mângăierile pe care le
avem este că așa cum toate trec, trece
și suferința, trece și întristarea care se
naște în mijlocul
necazurilor: „Întristările
noatre ușoare, de o clipă,
lucrează pentru noi tot
mai mult o greutate
veșnică de slavă!” (2
Corinteni 4:17). La
Sinodul din Nicea, la
anul 325, din cei 318 de
delegați ai bisericilor care au luat parte,
numai vreo 12 nu aveau urmele
suferințelor în trupul lor, ochi zdrobiți,
mâini rupte, picioare amputate, urmele
torturilor prin care trecuseră pentru
credință. Aveau privirile lor îndreptate
în sus la Mântuitorul care a suferit
pentru ei chinul răstignirii și moartea,
și erau bucuroși că puteau să-I întindă
și ei suferințele lor din dragoste pentru
Numele Său. Puteau spune și ei: Da,
suntem mai mult decât biruitori prin
Acela care ne iubește!

„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe
cărarea mea.” (Psalmul 119:105) ◊◊◊ „V-am scris tinerilor fiindcă sunteți
tari și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi . . .” (1 Ioan 2:14)
A fi creștin, credincios al Domnului Isus, în vremurile de astăzi nu este
ușor. A fi tânăr și credincios al Domnului, înseamnă o viață dedicată
Domnului. Îndemnăm pe toți școlarii, elevii, studenții, să încheie legământul
cu Domnul Isus, conștienți de lupta vieții, și să nu uite făgăduința făcută
înaintea lui Dumnezeu, să fie receprivi la vocea Lui în orice împrejurare din
viață, și astfel vor fi biruitori asupra ispitelor și păcatelor din lume.

Neprihăniților,
bucurați-vă
în Domnul
Când vei veni la noi, Isuse,
și
Și slava Ta ai să ne-aduci...,
veseliți-vă!

Când vei veni…

Cum Îți va fi atunci privirea,
Care ne-aduce izbăvirea
Topind durerea și iubirea,
În harul sfintei Tale cruci…!

(Ps. 32:11a)

„Sufletul
nostru
nădăjduiește
în Domnul; El
este Ajutorul și Scutul nostru.”
Psalmul 33:20

Cum va fi oare clipa 'ceea,
Când ochii Tăi ne vor schimba
Din pulberi negre de țărână,
Din lut în Mâna Ta stăpână,
Din firea putredă, hapsână,
În făpturi noi cu slava Ta…!
Ce soare-n ochii Tăi, Isuse,
Ne va schimba în slăvi cerești,
Și Îți vei smulge din noroaie,
Mireasa Ta dintre gunoaie,
Să ne dai slava ca o ploaie,
Cu Tine-nveci să ne unești…!
Și oare cine-ar înțelege,
Cât farmec ai în ochii Tăi,
Când vezi în noi a Ta comoară,
Ne chemi podoaba cea mai rară,
Și ne-ai asigurat o Țară,
Nu ca străini, ci frați ai Tăi…!
Când vei veni la noi, Isuse,
Cu sfinții Tăi, în slava Ta,
Doamne, aunci, cu ce privire,
De har ceresc și strălucire,
Ne vei schimba în nemurire,
Și Fața Ta o vom vedea! (vp)
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