1 Decembrie 2013

Ce este omul?
%C`nd privesc cerurile — lucrarea m`inilor Tale — luna \i stelele pe care leai f]cut, 'mi zic «Ce este omul, ca s] Te g`nde\ti la el? |i fiul omului ca s]-l
bagi 'n seam]?»^ (Psalmul 8:4).
C`t de sus am fost a\eza[i! C`t] cinste a primit omul prin starea 'n care
Dumnezeu l-a creat dup] chipul \i asem]narea Sa! %L-ai f]cut pentru pu[in]
vreme, mai prejos de 'ngeri...^ (Evrei 2:7). Ce este omul? F]ptura investit] cu
putere \i autoritate peste 'ntreaga crea[ie!
|i c`t de jos l-a dobor`t p]catul pe om! Gloria crea[iei lui Dumnezeu a
ajuns sclav poftelor nemernice, viermele m]cinat de spectrul mor[ii. |i odat]
cu pr]bu\irea omului, Dumnezeu a 'nchis 'n degradare 'ntreaga crea[ie. Ce
este omul? Robul p]catului, ru\inea universului, umbra care dispare...
"n enigma aceasta de nerezolvat, 'n contradic[ia aceasta cosmic],
Dumnezeu a intervenit cu harul S]u minunat: Cuv`ntul S-a f]cut trup \i a
locuit printre noi plin de har \i de adev]r... pentru ca 'ntr-o zi Ioan Botez]torul
s]-L arate pe Domnul Isus: %Iat] Mielul lui Dumnezeu care ridic] p]catul
lumii^... pentru ca 'ntr-o zi Mielul Lui Dumnezeu s] fie legat, b]tut, chinuit, \i
un pretor roman s] strige: Iat] Omul!... \i pentru ca de atunci to[i cei ce cred
'n El s] treac] de la moarte la via[], de la blestem la glorie. Crede 'n Domnul
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, \i vei fi m`ntuit.
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Squanto, omul preg]tit de
Dumnezeu ca s]-i salveze pe
pilgrimi
"n anul 1621, Dumnezeu a folosit 'n
mod providen[ial, pe un indian
american, cu numele de Squanto, ca
s]-i salveze pe pilgrimii ajun\i pe
p]m`ntul Americii de la a fi
extermina[i de al[i indieni, \i de la
'nfometare, 'nv][`ndu-i cum s] pun]
pe\ti la r]d]cina cuiburilor de
porumb, ca 'ngr]\]m`nt pentru o
recolt] bogat], cum s] v`neze, cum
s] pescuiasc]. Pe Squanto Dumnezeu
l-a preg]tit pentru 'nt`lnirea cu
pilgrimii cu 20 de ani 'nainte. Iat] c`teva cr`mpeie din via[a lui Squanto:
"n 1605, Squanto, a fost luat de c]pitanul George Weymouth 'n Anglia,
pentru a-l folosi 'n comer[ul cu sclavi. Acolo Squanto, foarte ager \i inteligent,
a stat nou] ani \i a 'nv][at bine limba englez].
"n 1614 s-a 'ntors 'napoi 'n mijlocul tribul s]u, tribul Patuxet. Dar nu dup]
mult timp un c]pitan, Thomas Hunt, trafuicant de sclavi, l-a ademenit pe el \i
'nc] 26 al[i indieni s] vin] pe o corabie, sub motiv c] vrea s]-i foloseasc] 'n
comer[ul cu alte triburi. Dar, au fost lega[i \i du\i 'n Spania ca sclavi. Acolo,
Squanto a ajuns sclav la un c]lug]r catolic. Oricum, \ederea 'n Spania l-a
ajutat s] cunoasc] mai multe lucruri despre Evanghelie \i despre Domnul
Isus Hristos. A fugit de la st]p`n \i 'n 1619, s-a 'ntors 'n America, pe locurile
unde crescuse, dar aici a avut o surpriz] tragic]: tot tribul Patuxet disp]ruse,
to[i au murit 'ntr-o epidemie.
"n noiembrie 1620 au ajuns pilgrimii exact pe teritoriul tribului Patuxet. la
Plymouth. Indienii din alte triburi au fugit to[i din regiunea aceea, \i nici nu se
apropiau de teritoriile fostului trib Patuxet fiindc] ziceau c] este un p]m`nt
blestemat.
"n martie 1621, pilgrimii s-au mirat s] aud] un indian, pe Squanto, c]
vorbe\te perfect engleze\te. Squanto i-a 'nv][at pe pilgrimii englezi cum s]
planteze, s] v`neze, s] pescuiasc]. Prin intermediul lui, vestitul Massasoit,
\eful tribului Wampanoag, a venit \i a 'ncheiat un tratat de pace cu pilgrimii.
Astfel au avut masa de bucurie a primului Thanksgiving pe p]m`ntul
american. William Bradford, primul guvernator al coloniei Plymouth scria:
%Squanto a fost un instrument special al lui Dumnezeu, dincolo de toate
a\tept]rile noastre. Cu adev]rat, Domnul a purtat de grij], Iehova Iireh!^

Anun[ special
Masa noastr] de Cr]ciun va fi s`mb]ta
viitoare de la orele 5:00 pm. "ntruc`t timpul e
foarte scurt, v] rug]m s] v] 'nscrie[i ast]zi la
sora Magdalena Capot] sau Viorica Zaica.
Amintim c] pre[ul e de 15 dolari/persoan].
Mul[umim societ][ii surorilor care se
'ngrije\te de masa aceasta s]rb]toreasc] prin
care intr]m 'n atmosfera de Advent \i de celebrare a Na\terii M`ntuitorului.
Š Bun venit 'ntre noi sorei Ligia
Fulea, din Constan[a \i din Portland,
'n vizit] la sora Cornelia Bucur. Ne
rug]m Domnului ca aici s] g]seasc]
c]ldura dragostei \i harul ceresc 'n
p]rt]\ia bisericii.
Š Familia Vasile T]m]\an a fost
plecat] 'n misiune la Ashville, cu
ocazia Zilei Mul[umirii 'n mijlocul
bisericii sor] de care suntem lega[i 'n
lucrarea Domnului.
Š Felicit]m pe sora Alla Dinu care
a ob[inut diploma de masterat 'n
lingvistic], 'ncunun`nd astfel anii de
studii \i dorin[a de a fi profesoar]
emerit].
Š Joi, la s]rb]toarea mul[umirii
ne-am desp]r[it de fratele Gheorghe
Filip, care a fost cu noi timp de \ase
luni, \i 'n cuvintele de r]mas bun a
mul[umit Domnului Isus \i bisericii
pentru orele de zidire sufleteasc]
avute 'n mijlocul nostru. La desp]r[ire
ne-a salutat cu Evrei 13:20-21.

Š Fratele Gheorghe Dancea a
vestit Cuv`ntul Evangheliei joia
trecut], la ziua Mul[umirii, \i ne-a
amintit s] ne rug]m pentru sora
Maria Dancea care va fi operat] pe 5
decembrie la Washington.
Š S] avem 'n rug]ciune pe cei 'n
suferin[]: Ana Giuc], Aurel Flonta,
Puiu Sezonov, Pu\a Buhai, Silvia
R]du[.
Š Fratele Dani Voica a fost
spitalizat pentru o opera[ie la picior \i
se afl] acas] 'n convalescen[]. S] ne
rug]m pentru 'ntreaga familie. Sora
Olimpia Voica a plecat ieri 'napoi spre
Rom`nia, la Sighi\oara, pentru c`teva
luni.
Š Fratele Costel \i sora Mia
Oglice au 'ncheiat un turneu de studii
biblice \i misiune 'n Egipt. Av`nd 'n
vedere st]rile politice de acolo \i
chiar luptele de strad] 'n unele ora\e,
lucrarea pe care au f]cut-o a fost de-a
dreptul un act de curaj al credin[ei.

Lec[iile de |coal] Duminical] 'n luna Decembrie
1 decembrie 2013:
8 decembrie 2013:
15 decembrie 2013:
22 decembrie 2013:
29 decembrie 2013:

Na\terea Domnului Isus profe[it]
C`ntarea Mariei
Zaharia prooroce\te despre fiul s]u
Na\terea Domnului
Pruncul Isus este adus la Templu

Luca 1:26-40
Luca 1:46-56
Luca 1:57-58, 67-79
Luca 2:1-17
Luca 2:25-38

Din proclama[iile de
Thanksgiving ale
pre\edintelui Lincoln, cea
din 1863, este cea mai
dramatic]. "n luna iulie
'n anul acela, avusese
loc b]t]lia cr`ncen] de la Gettysburg,
'n care au pierit masacra[i 60.000 de
solda[i din nord \i din sud.
... Cer ca to[i cet][enii acestei []ri
s] se re[in] de la preocup]rile
obi\nuite, \i s] ne unim cu to[ii 'n
loca\uri de 'nchin]ciune, 'n case \i
familii, ca s] sfin[im aceast] zi pentru
Dumnezeu... Am crescut 'n num]r, 'n
bog][ie \i putere, mai mult dec`t
orice [ar]. Dar L-am uitat pe
Dumnezeu. Am uitat M`na
'ndur]rilor care ne-a dat pacea, care
ne-a 'nmul[it poporul, ne-a dat
bel\ugul, ne-a 'nt]rit bra[ul. |i ne-am
imaginat, 'n\el`ndu-ne singuri, c]
toate binecuv'nt]rile s-au n]scut
dintr-o virtute \i o 'n[elepciune
superioar] a noastr]. Intoxica[i de
\irul succeselor, am ajuns s] ne
sim[im satisf]cu[i de noi 'n\ine, f]r]
s] mai cerem harul r]scump]r]tor \i
p]str]tor al lui Dumnezeu. Am ajuns
prea m`ndri ca s] ne mai rug]m.
E vremea s] ne smerim 'n fa[a
Puterii lui Dumnezeu, jignit] prin
purtarea noastr], s] ne m]rturisim
p]catele na[ionale, \i s]-I cerem lui
Dumnezeu iertare \i mil]! ... Cer
tuturor oamenilor de bine din [ar], s]
se adune 'n loca\urile preferate de
'nchin]ciune, ca s] aducem omagii \i
mul[umiri Atotputernicului
Dumnezeu \i St]p`n al universului,
cu rug]ciuni de poc]in[], 'n mod
solemn, st]ruitor \i plini de
reveren[].

%Poporul care
umbla 'n 'ntuneric
vede o mare
lumin]; peste cei ce
locuiau 'n [ara umbrei mor[ii r]sare o
lumin]^ (Isaia 9:2).

Programul de 'nchin]ciune
Grup fanfar] ..... Din Str]lucire
C`ntare, Nu va fi o veste mai frumoas]
Rug]ciune de Invocare
C`ntare ............. C`t timp va fi Hristos
Clipe de Rug]ciune - Ilie Negru
C`ntare ............. Mai presus ca-naltul z]rii
Duet - Mea & Andy Ordeanu
Cor ................... Scump] Golgota
Poezie - Ana Bud
Cor ................... O, Frunte-ns`ngerat]!
Colecta – Grup fanfar] (La Cruce)
Citirea Textului
C`ntare ............. Zi de zi, clipit] de clipit]
Predica ............. %C]lc`iul Zdrobit^
Cina Domnului
P`inea
Poezie – Estera Smahon
Vinul
Grup fanfar] (Isuse, Pentru Mine)
C`nt]ri comune \i 'ncheiere

Am fost fl]m`nd \i mi-a[i dat
de m`ncare
Matei 25:35. "n ziua aceea, va
vorbi chiar "mp]ratul, \i uimirea
tuturor va fi c] El, Marele Domnitor,
a fost c`ndva fl]m`nd, iar noi am
trecut pe l`ng] El \i nu L-am
recunoscut. Dar El ne-a v]zut. Ne-a
v]zut \i atunci c`nd i-am dat haina ca
s]-l 'mbr]c]m, \i p`inea ca s]-i
st`mp]r]m foamea. Dar a v]zut \i
c`nd am trecut nep]s]tori %pe l`ng]
El^. Doamne, deschide-ne ochii ca s]
Te vedem \i d]-ne o inim] sim[itoare
cu cei s]rmani \i nec]ji[i!

