15 Decembrie 2013

N-a fost loc de g]zduire
Chiar nu-i loc de g]zduire pentru doi drume[i ce bat,
Obosi[i \i f]r] vlag], pe la casele din sat?
Nimeni, nimeni nu deschide? N-are nimeni pentru ei
S] le dea o c]m]ru[], 'ntr-o cas] sau bordei?
— N-ave[i loc de g]zduire? N-ave[i loc \i pentru noi?
Doar un col[i\or sub stre\ini, s] ne apere de ploi?
S-a-nserat \i bate v`ntul, doar o rogojin] vrem;
N-are loc s] ne primeasc] nici o cas]-n Betleem?
Cu 'nscrierea vestit] din porunca lui Cezar,
Betleemu-i plin de oameni, 'ntr-un zor ca de viespar.
|i hangiul din Efrata parc] i-ar goni degrab,
Dar '\i potole\te vorba cu un ton domol \i grav...
C]ci v]z`nd 'n umbra serii pe femeia cu chip bl`nd
A-n[eles c-avea s] nasc], obosit], 'n cur`nd.
Spuse-atunci cl]tin`nd capul, \i cu z`mbet de b]tr`n:
— Dac] vre[i..., avem o iesle, grajd cu paie \i cu f`n.
Iosif \i Maria-n grab] mul[umir] cuvios,
|i acolo Preacurata "l n]scuse pe Hristos.
L-a-nf]\at ca pe-o minune 'n ce zdren[e a avut,
Scutece, c]ma\] dalb], pentru Pruncul nou n]scut.
...Chiar nu-i loc de g]zduire pentru Regele iubit?
Pentru Unsul, "mp]ratul, Dumnezeul preasl]vit?
Inimile-s tot 'nchise pentru Marele prooroc?
Dup-at`t amar de vreme, nici acum El n-are loc? (v.p.)

Un credincios baptist ucis 'n Libia
La 5 decembrie a.c., terori\tii
libieni au ucis pe americanul Ronnie
Smith, nu departe de consulatul U.S.
din Benghazi. Smith, 'n v`rst] de 33
de ani, avea diploma de master 'n
chimie, \i se afla 'n Libia ca profesor
de chimie la |coala Interna[ional] din
Benghazi. So[ia sa, Anita, \i fiul lor,
s-au 'ntors 'n America 'n vacan[a de
Cr]ciun. Smith a mai r]mas pu[in 'n
Libia s] ajute studen[ii la examenele
de mijloc al anului
\colar, \i 'n c`teva zile
avea de g`nd s] vin] 'n
America \i s] fie de
Cr]ciun 'mpreun] cu
familia. Smith f]cea
parte din conducerea
bisericii
baptiste
%Austin Stone^ din Austin, Texas. "n
pagina de profil personal pe care o
are biserica despre Smith sunt
cuvintele lui de m]rturie: %N-a fost
'ntotdeauna zi senin] 'n via[a mea,
dar m`na lui Dumnezeu m-a condus
\i m-a adus unde sunt azi. Nu pot s]
v] dau o dat] precis] dar \tiu c] miam predat via[a Domnului din
fraged] tinere[e, \i \tiu c]
'ntotdeauna am avut dorin[a ca via[a

mea s] fie 'n Dumnezeu, \i c] 'n El
am g]sit bucuria \i pl]cerea 'n via[].^
Trupul lui Smith a fost secerat de o
rafal] de gloan[e. Elevii lui de liceu
au deschis o pagin] pe Internet cu
titlul, %Cel mai bun prieten al Libiei^.

"mpotriva tuturor
Conven[ia anual] a bisericilor
baptiste din Hawaii \i-a [inut
lucr]rile 'ntre 7-8 noiembrie anul
acesta la Academia Baptist] din
Honolulu, av`nd ca tem] %Un nor de
martori^, dup] textul de la Evrei
12:1-2. Delega[ii celor 73 de biserici
baptiste au votat o rezolu[ie de
sus[inere a c]s]toriei tradi[ionale,
dup] preceptele biblice, condamn`nd
legalizarea c]s]toriilor de acela\i sex.
Rezolu[ia a fost votat] la 8
noiembrie, iar la 15 noiembrie
guvernatorul statului a semnat legea
de legalizarea a c]s]toriilor de acela\i
sex. Rezolu[ia baptist] cheam] pe
to[i credincio\ii s]-\i afirme credin[a
at`t 'n via[a privat] c`t \i 'n public,
chiar dac] trebuie s] se ridice
'mpotriva tendin[elor vremii, chiar
'mpotriva tuturor, s] afirme
autoritatea Bibliei pentru crez \i
pentru via[], \i s] se roage ca lumea
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de azi s] ajung] s] cunoasc] voia lui
Dumnezeu prin Isus Hristos.

Biserica s-a 'ngrijit de noi
Dup] 27 de ani la 'nchisoare, a
ajuns pre\edinte al Africii de Sud.
C`teva citate din cartea
autobiografic] a lui Nelson Mandela,
%Drumul lung spre libertate^:
•C`nd am ie\it 'n 1990 din
'nchisoare pe poarta care m] ducea la
libertate, am \tiut c]
dac] nu las acolo toat]
am]r]ciunea \i ura din
suflet, de fapt oriunde a\
fi sunt tot 'n 'nchisoare...
•Biserica s-a 'ngrijit de
noi, africanii, \i pentru
via[a de aici \i pentru
via[a viitoare. Acum \tiu c] toate
realiz]rile africanilor au venit prin
munca \i ajutorul misionarilor
Bisericii... •Oamenii 'nva[] s] se
urasc], \i dac] pot s] 'nve[e s]
urasc], atunci pot s] 'nve[e \i s]
iubeasc], \i dragostea vine mult mai
natural 'n inima omului dec`t ura.
(Nelson Mandela, 1918-2013)
Un 'ntemni[at uitat
"n timp ce []rile din vest se
preg]tesc s] u\ureze sanc[iunile
economice 'mpotriva Iranului, \i
astfel au ochii la profitul \i noile
avantajii economice 'n urma
tratatului semnat de
ne-proliferare
a
armelor nucleare, cei
care au dus tratativele
au trecut cu vederea
pe cei aresta[i pentru

credin[] din Iran. De\i li s-a cerut
autorit][ilor americane s] ia 'n
considerare pe cre\tinii care sunt
aresta[i 'n Iran, dintre care cel mai
cunoscut este predicatorul Saeed
"nchisoarea
Rajaei-Shahr, la
circa 20 km (12
mile) de Teheran,
cea mai crud] din
Iran, unde e
de[inut Saeed
Abedini
Abedini, predicator 'ntemni[at din
luna iulie 2012, \i s] pun] condi[ia
eliber]rii lui \i a celorlal[i, 'nainte de
semnarea pactului cu Iran, secretarul
de stat american a considerat c] e
mai bine s] nici nu aminteasc]
despre Abedini, ca astfel tratativele
s] mearg] mai u\or. Abedini a fost
condamnat anul trecut la 8 ani
'nchisoare sub acuza[ia c] ar fi f]cut
adun]ri 'n case, el fiind de fapt 'n
vizit] 'n Iran pentru formarea unui
orfelinat acolo. A fost acuzat c] prin
adun]rile 'n case Abedini este
%du\man al poporului iranian^ \i c]
%submineaz] securitatea na[ional]^.

90 de ani
Biserica Baptist] %Betel^ (Nr.1)
din Timi\oara a s]rb]torit duminica
trecut] 90 de ani de la 'nfiin[are.

Comunic]ri
Š Bun venit tinerelor Jessica \i
Diana Gavri\, din Cleveland, venite
la unchi \i m]tu\], Timmy \i Diana
Popovici
Š Sora Maria Dancea a fost
operat] la Washington, joia trecut], 5
decembrie, \i fratele George Dancea
ne anun[] c] toate au decurs bine.
Š Am avut cu noi duminica
trecut] pe Beny \i Felicia Holbura \i
cele trei feti[e ale lor. Fie
binecuv`ntarea Domnului peste
aceast] familie.
Š Alin Negru, care locuie\te 'n
Michigan, a fost duminica trecut] cu
noi la 'nchin]ciune.
Š Exprim]m condolean[e familiei
Ilie \i Felicia Negru, la plecarea la
Domnul a mamei frateli Mircea Mo[
din Arizona.
ŠLec[iile de |coala Duminical]
sunt distribuite de fr. Raul Hegye\.

%Sufletul meu
a\teapt] pe
Domnul, mai mult
dec`t a\teapt] str]jerii diminea[a, da,
mai mult dec`t a\teapt] str]jerii
diminea[a...^ (Psalmul 130:6)

Programul de 'nchin]ciune

C`ntare comun]
Rug]ciune de invocare
C`ntare comun]
Cor
Clipe de rug]ciune: George Ardelean
C`ntare comun]
Cor
Poezie: Estera Smahon
Duet
Poezie: Viorica Opri\
Cor
Poezie: Lucia Mo\man
Cor
Anun[uri / Colecta / C`ntare comun]
Citirea textului \i predica

C`nt]rile comune,
conduse de Laurian Popovici

Pentru copii... de colorat

