Bun venit la Casa Domnului! E o mare onoare pentru noi să-L întâlnim pe Domnul în
adunarea sfinților. După câteva săptămâni de boală a vocii, am reînceput activitatea și ne
rugăm ca Domnul sa facă tot mai bine sanătatea vocii , ca să pot sluji în continuare cu
Evanghelia. Vă mulțumesc de rugăciuni la toți care v-ați rugat și ați fost alături de noi prin
operația de sinus pe care am avut-o acum câteva săptămâni. Vocea nu este refăcută încă, dar
doctorii speră că se va reface în timp.
Astăzi e ultima duminică de vară oficială în America, desi vara se termină abia la 22
Septembrie! Americanii consideră că odată cu Labor Day, vara s-a terminat. Școlile au
început, concediile s-au terminat și lumea intră în programul obișnuit de muncă. Să facă
Domnul ca noi toți să ne implicăm tot mai mult în vestirea mântuirii la neamul nostru și de
fapt la toți pe care Domnul ni-i scoate în cale.
Zilnic puteți citi meditația zilei. Nu este dorința mea de a înlocui studiul biblic al nimănui, ci
doresc ca această meditație să fie un cap de pod de unde se poate construi tot podul. Puteți
face un pod de piatră, de beton sau de lemn. Nu trebuie să mergeți în direcția în care merg eu,
dar puteți ramifica studiul biblic în orice direcție doriți pentru creșterea în Domnul Isus.
Predicile sunt puse în fiecare duminică pentru cei care doresc să le asculte sau dacă vreți să
spuneți și altora care doresc să ne asculte. Când vocea nu merge, atunci vor fi puse predici
din anii trecuți.
Campania electorală în America are forme neobișnuite în acest ciclu. Niciodată nu au fost
atât de mulți republicani care să vrea să fie președinți și așa de puțini democrați. E greu de
prezis, dar se pare că va fi interesantă această campanie. La fiecare alegere ne-am rugat ca
Domnul să aleagă El pe cine vrea, dar se pare că America este lăsată în voia minții ei și
alegerile vor fi după ce popor avem.
Ravagiile teroriștilor nu se opresc. În Europa, în Afganistan, în Siria, în Irak, în Africa, în
America, sunt fel de fel de atacuri și crime. De fapt, spre sfârșitul vremurilor, nelegiuirea se
va înmulți. Aceste ravagii au cauzat valuri de emigranți, care au inundat Europa.
Nu va trece mult până acești emigranți vor cere azil politic în America. America are
milioane de ilegali, și totuși deschide încă brațele pentru cei persecutați. Domnul să aibă
milă de acești oameni și să le dea un loc de adăpost, dar mai mult, să le dea mântuirea prin
Domnul Isus. Pe acești persecutați Islamul nu i-a ajutat, de aceea creștinii ar trebui să le
arate că ei au o religie adevărată.
Adunarea noastră se adună Duminica la ora 10:30 dimineața, și la 5:00 după masa.
Pagina de internet a bisericii noastre funcționează sub adresa: www.bisericaebenezer.org.
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Sfârșitul Verii
Veți cunoaște Adevărul, și Adevărul vă va face liberi, Ioan 8:32
Dacă trăim pentru Domnul trăim, iar dacă murim pentru Domnul murim. Deci fie că murim
sau trăim, noi suntem ai Domnului!
Mă bucur când mi se zice, “Haidem la Casa Domnului!”
Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în Numele Domnului Isus!

Benjamin Cocar
Pastor

Am citit mai demult despre doi frați gemeni care au avut ca și moștenire de la părinții lor un
magazin, o prăvălie. Cred că am spus această poveste în vreo predică, dar aș vrea să o redau
din nou pentru a fi de folos la cei care citiți acest buletin duminical.
Întro zi, unul din ei a lăsat un dolar deasupra pe tejghea și a plecat să aranjeze ceva în spatele
magazinului. A uitat să pună dolarul în sertar. După câtva timp l-a întrebat pe fratele lui
dacă a pus el dolarul în sertar. Acesta mirat, a răspuns că nu a văzut nici un dolar pe
tejghea. Celălalt nu l-a crezut. Imediat suspiciunea și neîncrederea au pătruns între ei și cei
doi frați au ajuns să nu mai vorbească unul cu celălalt, ba mai mult au făcut un zid pe mijloc,
și au făcut două magazine în loc de unul. Așa au trecut douăzeci de ani. Într-o zi, un domn
a intrat în prăvălia unuia dintre cei doi frați și i-a spus bună ziua, apoi a plecat ochii și a
istorisit că în urmă cu douăzeci de ani a trecut pe lângă vitrina magazinului lor, și fiind
flămând pentru că nu mâncase de mult, deși nu a furat niciodată, atunci însă a fost prea greu
să nu o facă. A zărit dolarul pe masă, și nefiind nimeni în jur, l-a luat cu strângere de inimă
împotriva principiilor creștine instilate de părinții lui. Acum după atâta timp, a venit să-și
ceară iertare și să plătească paguba adusă cu toată dobânda. Când a ridicat acest om ochii,
proprietarul plângea. Nu a zis nici un cuvânt, dar l-a luat de mână și l-a dus în celălalt
magazin al fratelui său și l-a rugat să spună și acestuia aceeași poveste. La sfârșit, omul se
mira cum de povestea lui în loc să producă indignare, a produs atâta plâns. Doi frați nu au
știut ce-i mila și au trăit în dușmănie, în suspiciune, în neîncredere 20 de ani!
Sunt convins că cei doi frați au stricat zidul și au revenit la un singur magazin în loc de două.
Câte situații din lume nu s-ar putea rezolva dacă oamenii ar ști să comunice și să evite
suspiciunea și neîncrederea. Zilele trecute v-am scris într-o meditație despre două surori
care au lucrat bine cu echipa Apostolului Pavel, dar după plecarea acestora, ele nu s-au mai

înțeles bine. Corintenii la fel, aveau tot felul de neînțelegeri între ei. Astăzi nu este de loc
mai bine. America nu crede în onestitatea Iranului, iar Iranul cere moartea Americii, dar
amândouă părți semnează tratat de pace prin care țările civilizate deblochează fondurile
Iranului și îi ajută să sponsorizeze și mai mulți teroriști.
Neoficial, de mâine începe toamna în America. Școlile au început, recoltele se strâng și chiar
dacă afară încă e cald, americanii au intrat în sezonul de toamnă. M-am gândit că la ziua
muncii să medităm ceva cu privire la muncă și Domnul m-a îndreptat spre aceste versete,
Proverbele 24:30-34. Cei leneși irosesc timpul și pierd bani. Lenea te duce la inactivitate
completă. Cufundarea într-un somn adânc mai poate fi înțeleasă ca o stare letargică, când de
fapt nu vrei să faci nimic. Oamenii care se lasă copleșiți de lene, ajung să nu mai facă nimic
productiv pentru ei sau pentru familiile lor. Odată ajuns în starea letargică, omul leneș își
pierde motivația de a mai face ceva folositor, iar sufletul urmează trupul. Dacă trupul nu
vrea să funcționeze, sufletul devine molatic. Rezultatul este trist. Acel om va suferi de
foame. Dar nu doar el, ci familia lui va suferi de foame. Să ne rugăm Domnului să ne
păzească să fim leneși și să ne ajute să nu cădem în somnul letargic al leneviei, ci să lucrăm
pentru înaintarea împărăției Lui Dumnezeu. Doar cei care lucrează pot fi exemple pentru
alții, numai ei pot dărui pentru înaintarea Evangheliei, numai ei pot ajuta pe cel care este
lipsit, dar nu pe cel leneș! Apostolul Pavel a îndemnat pe credincioșii din primul veac să fie
harnici, fiecare să-și vadă de lucrul lui și să nu fie printre cei leneși. În grădina Eden
Dumnezeu l-a pus pe Adam să lucreze. Munca nu este invenția comunismului sau a
sclavagismului, sau a capitalismului, ci este mijlocul pe care Dumnezeu l-a lăsat ca omul să
fie productiv, făcând totul pentru slava Lui! Fie ca nici pe plan spiritual să nu cădem în
letargie spirituală, ci să fim activi în a lucra cu râvnă pentru Împărăția Lui Dumnezeu.

