23 Martie 2014

Lucruri care nu se clatin]:

Biserica lui Hristos
%Şi Eu "[i spun: tu eşti Petru, şi pe aceast] piatr] voi zidi Biserica Mea, \i
por[ile locuin[ei mor[ilor nu o vor birui^ (Marcu 16:18).
Trei lucruri de observat: Biserica este Biserica lui Hristos. Biserica e
zidit] de Hristos. Biserica este biruitoare prin Hristos.
C`nd Domnul Isus spune, %Biserica Mea^, 'nseamn] c] nici o autoritate
p]m`ntean] nu se poate suprapune peste lucr]rile bisericii, ca s]-i schimbe
structura, activitatea, \i menirea. El nu zide\te un templu f]cut de m`ini, o
cl]dire din piatr] \i c]r]mid], \i nu este nici denomina[ie, sau cult, religie.
Biserica este poporul sfin[it 'n s`ngele isp]\itor de la Calvar, care tr]ie\te 'n
sfin[enie, lupt] cu credin[], "l urmeaz] pe Domnul Isus cu devotament, \i se
adun] cu bucurie 'n s]rb]toarea ve\niciei. Por[ile locuin[ei mor[ilor, puterea
de moarte a p]catului, nu vor birui Biserica. For[ele 'ntunericului vor da
faliment. Biserica e atacat] mereu, dar de fapt ea este cea care for[eaz] por[ile
iadului cu armele luminii. Biserica este invincibil], r]scump]ra[ii Domnului
Isus poart] deja uniforma victoriei. Veacuri la r`nd s-au ridicat 'n spiritul
anticristic mul[i care au 'ncercat, dinafar] sau din]untru, s] elimine biserica,
s-o distrug], dar ea a ie\it biruitoare. Este neclintit] 'n structur], e Trupul
Domnului Isus; e plin] de via[], dup] cum El este viu; e indestructibil], dup]
cum El, Capul bisericii r]m`ne 'n veac. Aceasta este %Biserica Domnului pe
care a c`\tigat-o cu 'nsu\i s`ngele S]u^ (Fapte 20:28).

D]D]-ne binecuv`ntarea!
Pentru slava Ta, P]rinte,
Pentru darurile-{i sfinte,
Pentru harul m`ntuirii,
Pentru faptele iubirii...
Lumineaz]-ne c]rarea,
D]-ne binecuv`ntarea!
Pentru buna Prim]var]
A\teptat] peste [ar],
Pentru dor 'n p]rt]\ie,
Pentru sf`nta-mp]r][ie...
Pune 'ntre noi iertarea,
D]-ne binecuv`tarea!
Pentru veacul care vine
Plin de sl]vi diamantine,
Pentru dulcile cuvinte
Spuse-n dragostea fierbinte...
D]-ne, Doamne-mbr][i\area,
D]-ne binecuv`ntarea!
Pentru veghea-n rug]ciune,
C`nd "[i cerem o minune,
Pentru zorii ce ne-a\teapt],
Pe c]rarea Ta cea dreapt]...
Pune-n inim] c`ntarea,
D]-ne binecuv`ntarea!
Pentru St`nca din pustie
Cu izvor de ap] vie,
Pentru lupta din ispite
A O\tirii str]lucite...
Doamne, fii Tu ap]rarea,
D]-ne binecuv`ntarea!
Pentru 'nt`lnirea-n zare
Peste nori 'n dep]rtare,
Pentru hainele albite,
Pentru glorii nesf`r\ite...
Tu sfin[e\te-ne umblarea,
D]-ne binecuv`ntarea!
Dup] lupta cea mai mare,
Tu ne chemi la-ncoronare,
Ca s] fim 'n 'nfr][ire,
Tu \i noi - 'ntr-o unire...
Doamne, Tu e\ti s]rb]toarea,
Tu e\ti binecuv`ntarea! (V.P.)

Comunic]ri
Bine a[i venit 'n p]rt]\ia de dragoste \i
bucurie a familiei Domnului Isus Hristos.
Noi m]rturisim credin[a 'n Fiul lui
Dumnezeu, Cel care a cobor`t pe p]m`nt ca
s] fie Mielul de jertf] prin care s] ne fie
isp]\ite toate p]catele. De aceea, 'n adunarea
noastr] Numele Domnului Isus este 'n]l[at,
prosl]vit \i onorat. El este Preaibitul
inimilor noastre, El este Regele nostru, El
este P]storul cel bun care |i-a dat via[a
pentru oile Sale. Suntem o familie a iubirii
Domnului Isus, \i consider]m o onoare s]
fim 'mpreun] aici 'n Numele Lui, fiindc] 'n
taina p]rt]\iei noastre la Cuv`ntul \i lauda
lui Dumnezeu, \i El este 'n mijlocul nostru.
•Salut]m cu drag ast]zi doi fra[i
predicatori din Rom`nia, \i ne bucur]m c]
au poposit la Betel 'mpreun] cu noi: fratele
Florentin Clipa, din Suceava, \i fratele
Costel Albu, din Boto\ani. Fie rev]rsare de
har prin vestirea Cuv`ntului Domnului Isus
prin ei pentru zidirea Bisericii.
•Fratele \i sora Vasile \i Ani T]m]\an
ne aduc salut]ri de la biserica Betel din
Ashvillle, NC, p]storit] de fratele Dumitru
C]p][`n], unde au fost duminica trecut] \i
au vestit Evanghelia.
•Tineretul se adun] 'n fiecare vineri
seara la rug]ciune, studiu biblic \i p]rt]\ie.
Studiul pe care 'l urmeaz] este din Epistola
"nt`ia c]tre Timotei. P]rt]\ie, 'nseamn] \i
c`te ceva de m`ncare, sandwiciuri, pi\cotul
\i dulciuri special preg]tite, proaspete.
O 'ntrebare din Biblie:
• De c`te ori, c`nd, \i unde, g]sim c]
Dumnezeu a scris cu 'ns]\i M`na Lui?
************
R]spunsul de s]pt]m`na trecut]:
• Doi... Paharnicul lui Faraon \i Neemia.

familia Costin. Dac] cineva a luat din
gre\eal] vreo carte acas], v]
'ndemn]m s-o aduce[i pentru a fi
legat] 'n piele. Mul[umiri fratelui
Mitroi pentru darul acesta f]cut
bisericii.
•Nu uit]m s] spunem un
Mul[umim din inim] familiei dr. Nelu
\i Nu[i Brad, pentru devotamentul cu
care '\i 'mplinesc dorin[a s] poarte de
grij] de locul unde ne adun]m. Sunt
cu adev]rat o pild] frumoas] de
dragoste pentru casa Domnului.

"ndemn]m pe tineri, \i pe cei
c]s]tori[i s] ia parte la orele de
tineret.
•Grupul de surori care se adun] la
rug]ciune \i studiu biblic a avut
adunarea ieri diminea[] la sora Laura
Ardelean, care \i conduce partea
devo[ional] \i de studiu biblic.
•Mul[umim sorei Ana Zah, care
cu at`ta r`vn] preg]te\te ceai,
pr]jituri, p`ine cu unt, etc, 'n fiecare
joi 'nainte de 'nceperea orei de
rug]ciune \i \coal] duminical]. Bunul
Dumnezeu s]-i dea familiei Zah
r]splat] dup] bog][iile slavei Sale.
•Fratele Dan Mitroi a anun[at c]
dore\te s] lege 'n piele c]r[ile de
c`nt]ri comune, C`nt]rile
Evangheliei, care au fost tip]rite de

S] nu uit]m s]-I mul[umim
Domnului prin credin[], s] avem
r]bdare 'n a\teptare, \i 'n acela\i timp
s] ne preg]tim sufletele pentru
darurile Lui minunate. "nainte de a
intra 'n mo\tenirea pe care au primito, Iosua a chemat poporul s] se
preg]teasc], astfel: %Sfin[i[i-v], c]ci
m`ine Domnul va face lucruri
minunate 'n mijlocul vostru.” (Iosua
3:5). Mare este Dumnezeul nostru!

|coala Duminical], joi 27 martie
Triumf]tor \i victorios
Textul: Zaharia 9:9-10; Matei 21:1-11.
Versetul de aur: %Noroadele care mergeau 'naintea lui Isus \i cele ce
veneau 'n urm], strigau: «Osana Fiul lui David! Binecuv`ntat este Cel ce vine
'n Numele Domnului! Osana 'n cerurile prea 'nalte!»” (Matei 21:9).

Ci v-a[i apropiat de
muntele Sionului, de
cetatea Dumnezeului
celui viu,
Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de
adunarea 'n s]rb]toare a 'ngerilor...^
(Evrei 12:22).

Serviciul de
'nchin]ciune
Sfin[enia casei Tale
%M]rturiile Tale sunt cu totul
adev]rate; sfin[enia este podoaba
Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul
c`t vor [ine vremurile!^ (Psalmul
93:5).
Mul[i socotesc sfin[enia ca ceva
de care s] se fereasc], \i chiar s] n-o
doreasc] fiindc] le-ar lua libertatea,
le-ar strica pl]cerea vie[ii. Dar
sfin[enie este un atribut esen[ial al
lui Dumnezeu, \i este cerut] \i
copiilor lui Dumnezeu. Ea este o
podoab], are frumuse[e, are atrac[ie.
Dumnezeu e minunat 'n sfin[enie, \i
a\a trebuie s] fim \i noi
Casa Domnului e sf`nt] fiindc]
Dumnezeu e prezent acolo, \i nu
fiindc] are lucruri speciale care ar
face-o sf`nt]. Sfin[enia este un
atribut spiritual proiectat asupra
oamenilor \i asupra locurilor, de
str]lucirea sfin[eniei lui Dumnezeu.
Astfel, locul unde se adun] sfin[ii
este sf`nt, \i aceasta este o r`nduial]
pentru ve\nicie. Ce slav], s] \tim c]
aici, unde ne adun]m noi, e \i Casa
lui Dumnezeu, %Beth-El^.

C`nt]ri Comune
Rug]ciune de invocare
C`ntare Comun]
Clipe de Rug]ciune
C`ntare Comun]
Cor: Un c`ntec nou c`nt tuturor
Fanfara
Solo: Noelle Bud
Psalm: Ana Bud
Solo: David Hegstrom
Cor: "n lumea-aceasta
Anun[uri, Colecta, \i Fanfara
C`nt]re Comun]
Citirea Textului \i Rug]ciune
Predici ale fra[ilor p]stori oaspe[i
"ncheiere \i Benedic[ie
(c`nt]rile comune sunt
conduse azi de fr. Edi Negru)

Purim
•Pentru studiu personal:
1. Ce grad de rudenie a fost 'ntre
Mardoheu \i Estera?
2. Cum s-a [inut postul Esterei?
3. Cum s-a numit tat]l Esterei?
4. Ce 'nseamn] Purim?
5. C`te zile \i cum s-a [inut
s]rb]toarea Purim?
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