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De la programul copiilor din duminica trecută

Oaspetele
Suntem la ultima zi din anul
2017. De obicei sosirea Anului Nou e
așteptată printr-o noapte de veghe,
de „revelion”, cuvânt care spune de o
trezire în așteptare. În Sfânta
Scriptură suntem îndemnați să trăim
mereu într-o stare de veghe. Însuși
Domnul Isus ne cere să veghem. Isus
Hristos, Domnul nostru, va venit iar.
Așa a spus, și noi credem lucrul
acesta. Dar nu se știe momentul când
va El veni. De aceea, trebuie să fim
treji, în alertă spirituală, într-o stare
de veghe interioară, fiindcă vine la
noi Domnul. Pericolul este să ne

prindă somnolența, o ațipire și o
dormitare letargică și comodă.
O reclamă de hotel în America
încheie oferta cu cuvintele, „Vă
așteptăm să veniți la noi. Vom lăsa
lampa aprinsă la intrare...” La
fereastra inimii să păstrăm candela
aprinsă a așteptării noastre cu
bucurie în vederea venirii Domnului
Isus.
Musafirul de seamă pe care-L
așteptăm este marele Stăpân al
pământului și Cerului, majestatea Sa
Regele glorios al întregului univers,
Preaslăvitul Răscumpărător care ne-a
salvat prin sângele Său vărsat pe
lemnul crucii. Să ne pregătim să-L
primim.

Când amintește Domnul de
venirea Lui, și când apostolii vorbesc
desre a doua Sa venire, ni se spune
mereu că va fi pe neașteptate, așa
cum vine un hoț ca să spargă casa
cuiva. „Pentrucă voi înșivă știți foarte
bine că ziua Domnului va veni ca un hoț
noaptea.” (1 Tes. 5:2). El vine cu
siguranță, dar vine „ca un hoț”, fără să
anunțe dinainte sosirea, fără să facă
mare gălăgie, fără să spargă urechile
cu anunțuri la televizoare și pe
Internet. Clipa venirii va fi o
surpriză. Să ciulim bine urechile.
Astăzi în lume e mult zgomot.
Decibelii reclamelor ne asurzesc cu
gălăgia lor, și Domnul Isus vine tiptil.
De aceea, noi trebuie să facem liniște
ca să-I auzim pașii.

Oare avem candelele aprinse?
Avem untdelemn în ele? Candelele în
vechime aveau un rezervor cu ulei, și
acesta trecea prin fitilul aprins care
ardea. Fără ulei, nu era lumină.
Duhul lui Dumnezeu este adeseori
arătat simbolic prin uleiul sfânt:
untdelemnul pentru ungere, pentru
vindecare, sau folosit ca să ardă și să
lumineze. Toate acestea sunt lucrări
ale Duhului Sfânt. A avea untdelemn
înseamnă să trăiești în viața nouă a
Duhului lui Dumnezeu. În pilda
Domnului Isus cu cele zece fecioare,
toate au avut untdelemn în candele,
dar cinci din ele, cele neînțelepte, nau avut rezerve de ulei în vase. Prin
ardere, uleiul s-a consumat, și altul nau mai avut.

Scurte comunicări

n Musafiri în duminica trecută:
Sora Lucica Lucaci, mama sorei
Eunice Ilia, sosită din România;
Tiberiu Truța; Alex și Melania
Popovici; Alex Bujdei; Dany
Săndescu; Allen Talpoș; Mihaela
Săndescu și fiul Daniel; Gabriel și
Suzie Georgescu.
n Spunem Bun Venit azi lui
Nathan, Emma și Tiffany Măduța,
veniți din Houston.
n Să ne rugăm pentru Dorin
Mitrofan, care a fost din nou internat.
n Din România. Casa de
rugăciune din Cărpiniș, j. Gorj, a fost
arsă în noaptea spre joi, 28 dec. După
ce miercuri biserica a fost arhiplină și
s-au împărțit 70 de pachete pentru
copii, o mână teroristă a dat foc
clădirii. Ne rugăm pentru frații noștri.
n Mâine vom avea adunare doar
după amiază de la orele 5:00. În restul
săptămânii vom avea ore de rugăciune
între 7:00 - 8:00 seara, fiind
Săptămâna Mondială de Rugăciune.

n Duminica trecută am avut un
trandafir roșu la amvon, în semn că s-a
născut Gavin Tase, al treilea strănepot
al fratelui și sorei Mitroi. Iar astăzi,
anunțăm cu bucurie că fratele Gigi și
sora Viorica Zaica
sunt bunici.
Miercuri, 27 dec.,
nora dânșilor,
Victoria, soția lui
Emanuel, născut o
fetiță. În mesajele
bunicilor trimise
imediat după
nașterea nepoatei
lor, se simte emoția lor de bucurie:
„Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a
ascultat rugăciunile și ne-a
binecuvântat cu o nepoțică sănătoasă.
Și ea și mama ei sunt bine. Numele
fetiței este Aubrey Rose Zaica.
Numele Rose este după numele mamei
mele, Rozalia. La naștere fetița a avut
6,2 punds. Slăvit să fie Domnul!”

S-au împlinit în anul acesta 500 de ani
de la data de 31 octombrie 1517 când
Martin Luther a pus vestitele Teze pe
u ș a c a t e d r a l e i d i n Wi t t e n b e rg ,
declanșând Reforma în Biserică, și
aducând învățătura Bibliei în centrul
doctrinei mântuirii, nu prin fapte ci
prin credință. Conform celor cinci
afirmații de bază ale Reformei (Sola
Fide, Sola Gratia, Solo Christo, Sola
Scriptura și Soli Deo Gloria), frații
noștri din România au enunțat temele
rugăciunilor din prima săptămână din
an, în mod special bazați pe prima,
Sola Fide. Preluăm temele fixate în
România, și le vom potrivi la condițiile
noastre locale.
Marți, 2 Ianuarie 2018
Iuda 1:1-4
„Credința care a fost dată sfinților
odată pentru totdeauna,” nu se schimbă
de la o generație la alta, de la un cadru
social, politic la altul. Ne rugăm să ne
dea Dumnezeu putere să rămânem
lângă Sfânta Scriptură. Dumnezeu nu
se schimbă (Maleahi 3:6); Domnul Isus
Hristos nu se schimbă (Evrei 13:8);
Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă
(Matei 5:18).
Mulțumim Domnului pentru
înaintașii noștri în credință, fiindcă neau dat un făgaș clar și o credință curată.
Ne rugăm pentru statornicia noastră în
credință, a celor pe care Duhul Sfânt
ne-a câștigat la Împărăția Lui.
Mijlocim pentru cei care suferă în
prigoane; pentru cei care au o credință
slabă; pentru cei care în mijlocul
ispitelor de tot felul, au căzut de la
credință. Ne rugăm pentru părtășia și
pacea în biserica Betel.

Miercuri, 3 Ianuarie 2018
II Timotei 1:1-8.
Credința sinceră nu are scopuri
ascune. Pentru unii credința poate fi un
paravan folosit ca să-și împlinească
scopurile.
Dăm slavă Domnului pentru
lucrătorii sinceri în holda Împărăției. Îi
cerem Domnului să ne păzească de
învățături stricate și dăunătoare.
Mulțumim Domnului pentru familiile
noastre, în care dorim să domnească
pacea și dragostea.
Joi, 4 Ianuarie 2018
Romani 10:9-13
Credința mântuitoare se vede printro viață pilduitoare. Calea îngustă a
credinței înseamnă renunțare, risc și
răbdare. Cine iubește pe Dumnezeu,
iubește și pe fratele său.
Ne rugăm pentru o revărsare de har
peste românii din orașul nostru, pentru
ca mulți să aleagă calea îngustă și
mântuirea prin Domnul Isus Hristos.
Vineri, 5 Ianuarie 2018
I Ioan 2:12-17; 5:1-6
Credința adevărată este încrederea
fermă în Cuvântul lui Dumnezeu, în
călăuzirea Duhului Sfânt și în puterea
de biruință pe care o căpătăm prin
Prezența lui Dumnezeu în viața
noastră.
Ne rugăm pentru tineretul din
biserică, pentru ca prin credință să
biruiască păcatul, isăpita și lipsa de
îndrăzneală în mărturie. Ne rugăm
pentru copiii care cresc la picioarele
Domnului, pentru învățătura care să
aducă în inimile lor credința pentru
viața veșnică.

Citirea zilică a Bibliei
Planul de citire a Bibliei într-un an de zile ne va
ajuta să avem o disciplină zilnică pentru citirea
Sfintelor Scripturi. Nu durează mai mult de 30 de
minute ca să parcurgem porțiunea din fiecare zi.
Observați că duminicile sunt scoase din planul
citirii, și lăsate pentru meditație la citirea
săptămânii trecute, și pentru a fi o zi de
închinăciune cu toată adunarea. Căutați să aveți
un caiet în care să notați lucrurile pe care le
socotiți mai importante în pasagiile pe care le
citiți. E folositoare citirea cu voce tare.
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Întrebări biblice
Unde este scris despre:…
1. Biserica din care provenea Sila?
2. Bisericile unde erau nicolaiți?
3. Bisericile care au primit mai
multe epistole?
4. Biserica în care membrii s-au
dat în judecată unii pe alții?

„De aceea,
frați sfinți, care
aveți parte de
chemarea
cerească,
ațintiți-vă privirile la Apostolul și
Marele Preot al mărturisirii
noastre, adică ISUS!” (Evrei 3#1)
Dacă-ar fi să iau poteca
Anului de la-nceput,
Și să fiu iar la răscruce,
Într-un loc necunoscut...
O, Isuse, tot pe Tine
Te-aș alege ca să mergi,
Înaintea mea cu torța,
Și cărarea să-mi alegi.
Doar pe Tine, Călăuză,
Te-aș alege-n orice loc, —
Să-mi fi Norul de lumină,
Și Făclie-n Stâlp de foc.
N-aș vrea altul să-mi conducă
Pașii, gândul, viața mea:
Doar pe Tine-ntotdeauna
Credincios Te voi urma.
Îți voi spune, O Isuse,
Și în ultimul minut,
Că pe Tine Te-aș alege
De-aș porni de la-nceput! (vp)

5. Biserica în care apostolul Pavel
avea un „adevărat tovarăș de jug” ?
Răspuns la întrebările din săptămâna
trecută:
1. Isaia 40:26; 2. Psalmul 87:6;
3. Cânt. Cântărilor 2:1; 4. Isaia 41:14
5. Isaia 49:26
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