30 Martie 2014

Lucruri care nu se clatin]:

Cuv`ntul lui Dumnezeu
%Cerul \i p]m`ntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.^ (Matei 24:35).
%Iarba se usuc], floarea cade; dar cuv`ntul Dumnezeului nostru r]m`ne în
veac.^ (Isaia 40:8).
%Fiindc] a[i fost n]scu[i din nou nu dintr-o s]m`n[], care poate putrezi, ci
dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuv`ntul lui Dumnezeu, care este viu \i
care r]m`ne în veac.^ (I Petru 1:23)
%Dar Cuv`ntul Domnului r]m`ne în veac. \i acesta este Cuv`ntul, care v-a
fost propov]duit prin Evanghelie.^ (I Petru 1:25).
C`nd Domnul Isus predica la Ierusalim, Templul era 'n plin] str]lucire.
Mai t`rziu n-a r]mas nici piatr] pe piatr] din el. "\i terminase menirea. Dar
Cuv`ntul vestit de M`ntuitorul nostru a r]mas peste veacuri.
C`nd apostolul Pavel s-a ridicat 'n Atena s] predice 'n aeropag, cl]dirile de
pe Acropole str]luceau de frumuse[e \i armonie 'n piatr], erau gloria Atenei.
Ast]zi e ruin]. Dar cuv`ntul vestit de apostolul Pavel a r]mas peste veacuri.
S-au dus \i ateii cu teoriile lor, \i agnosticii cu pronosticurile lor c] Biblia
va dispare, \i prigonitorii care au c]utat s] o distrug], dar Cuv`ntul lui
Dumnezeu a r]mas peste veacuri. C`nd ni\te solda[i au ajuns 'ntr-un sat din
Africa i-au 'nt`mpinat indigenii cu Biblia 'n m`n]. Solda[ii le-au spus cu
m`ndrie: %Noi am dep]\it miturile din cartea aceasta...^Africanul care \tia de
liberalii din vest i-a r]spuns: %Bine c] am primit noi Cartea \i am crezut-o c]

Doamne, m]re\te
neamul lui Barnaba!

Unde e Marcu, v]rul lui Barnaba?
Sau Timotei, timid dar neclintit?
Epafrodit, cu darul la jilava,
Erast, \i Luca — doctorul iubit?

M]re\te, Doamne, neamul lui Barnaba
"n adun]rile de credincio\i,
Smerenia s] ne fie podoaba,
Sim[ind cu al[ii, r]bd]tori, milo\i.

|i unde-i Aristarh macedoneanul?
Tihic \i Tit, Acvila \i Trofim?
Cei ce aveau \tergarul \i ligheanul,
|i fe[e 'ngere\ti ca Onisim?

M]re\te neamul celor ce-n credin[]
Sunt fii ai m`ng]ierii pe p]m`nt,
|i au 'n ei un duh \i-o chibzuin[],
Ca s] ridice pe cel slab \i fr`nt.

M]re\te, Doamne, neamul lui Barnaba,
Omul de bine, plin de Duhul Sf`nt,
Cel care a v]zut 'n al[ii slava,
|i-a ridicat pe al[ii-n leg]m`nt.

Un neam din cei ce-s gata s] se roage,
S] dea curaj 'n al[ii prin cuv`nt,
Toiag pentru picioare sl]b]noage,
|i p`ine pentru fratele fl]m`nd.

M]re\te neamul lui 'n adunare,
Ca s] vedem \i noi ceva sublim:
"n cioburi - o sclipire uimitoare,
Un frate pe care s]-l 'ndr]gim.

M]re\te, Doamne, neamul lui Barnaba,
Primul cu sacul jertfei la nevoi,
Cel care-atunci c `nd s-a pornit g`lceava,
S-a l]sat lini\tit pe locul doi.

Iar Duhul T]u \i ast]zi s] mai toarne
Puterea Ta ca s] tr]im frumos:
Nu oameni faimo\i, berbeci cu coarne,
Ci slujitori smeri[i ai lui Hristos.

Azi prea pu[ini sunt fii ai m`ng]ierii,
"n haina jertfei, toars] la Calvar;
Prea mul[i au duhul faimei \i puterii,
Din neam de diotref \i c]ld]rar.

Noi 'n\ine s-ajungem s] fim puntea,
Cu harul p`n_ la fra[ii care pier;
S] ne plec]m p`n]-n cenu\] fruntea,
Ca pe genunchi s]-ajungem p`n_ la Cer.

O, Doamne, unde-s fra[ii de-alt]dat]?
Un Gaiu, Filimon, un Timotei,
O Dorc], o Marie devotat],
"n adun]rile din casa ei?

M]re\te neamul sfin[ilor de bine,
Cei ca Barnaba, omul luminat!
|i Te rog, Doamne, f]-m] \i pe mine
Un sf`nt Barnaba binecuv`ntat! (vp)

altfel, c`t sunte[i de lungi, a[i fi fost 'n ciorba noastr].^
"ncetul cu 'ncetul, arheologia vine s] demonstreze c] ce scrie 'n Biblie nu
e mit, nu e basm, ci realitate. Turnul Babel, spuneau criticii c] e o poveste
culeas] din mitologia asirian]... p`n] prin 1917 c`nd arheologi germani au
desoperit turnul, r]mas \i acoperit de nisip \i p]m`nt, 'nalt cam de 100 m
'n]l[ime (c`t e \i Statuia Libert][ii). Deci n-a fost poveste... "mp]r]teasa din
Seba era pus] 'n glumele ateilor, ca \i cum n-ar fi existat niciodat]..., p`n] 'n
1951 c`nd s-au descoperit 'n Yemen ruinele palatului acestei 'mp]r]tese. Deci
n-a fost o poveste... Dar oamenii nu resping Biblia fiindc] ea se contrazice pe
sine sau nu e adev]rat], dar Biblia le condamn] felul lor de via[] 'n p]cat, 'i
cheam] pe oameni la poc]in[]. |i chiar una din eviden[ele Scripturilor este s]
ne uit]m la via[a celor care s-au apucat s-o distrug], \i s] 'n[elegem ura
satanei 'mpotriva Bibliei. Cuv`ntul Domnului r]m`ne 'n veac!

Comunic]ri
Deces: Luni, 24 martie, a trecut la
Domnul sora Violeta Faur, iar joi 27
martie diminea[a a avut loc
'nmorm`ntarea la cimitirul Eden
Memorial. Violeta Faur L-a m]turisit
pe Domnul ca M`ntuitor 'ntr-o
confesie personal], sub influen[a unui
prieten bun de familie, fratele Nicu
Mure\an, care a \i avut o m]rturie
pentru harul Domnului Isus at`t
miercuri seara c`t \i joi la
'nmorm`ntare. Violeta Faur s-a
n]scut la 11 iulie 1950, \i las] 'n
urm]: so[ul Ionel Faur, fiul Cristi \i
fiica Ana; iar, ca adopta[i 'n familia lor,
Tudor, Katie, Adriana \i Cristina. Ne
rug]m ca m`ng]ierea Duhului Sf`nt
s] aline durerea desp]r[irii, \i s]
lucreze la inimile celor care au luat
parte la serviciile divine \i s]
lumineze min[ile tuturora ca s] aibe
credin[a 'n Domnul Isus pentru via[a
ve\nic].

mijlocul nostru. Ne rug]m ca Bunul
Dumnezeu s]-i dea 'ndurarea, lumina
\i paza bun] 'n c]l]toria 'napoi 'n [ar].

Salut]ri: Prin intermediul
Internetului \i a telefoanelor ne
parvin salut]ri de la mul[i din cei care
au fost 'ntre noi \i s-au mutat 'n alte
ora\e:
• Familia Gigi Lighezan ne salut]
din Arizona, mul[umindu-ne c] 'i
avem 'n rug]ciune.
• Fratele Vasile Bel ne scrie: %V]
mul[umimim, fra[ilor, pentru c] ne-a[i
adus iar]\i 'n case pe fratele Alexa...^
(O scurt] explica[ie: Fratele Nelu
Brad a pus arhiva sa de predici [inute
de fratele Alexa Popovici, pe site-ul
Bisericii la rubrica, %Din Arhivele
Dragostei^).
• Familia Heghye\ a fost 'n
duminica trecut] 'n vizit] la Los
Angeles de unde ne aduce salut]ri din
partea fra[ilor din bisericile p]storite
de fra[ii Daniel Br`nzei \i Liviu
{iplea.
•Spunem Bun Venit 'ntre noi
Desp]r[ire: Ast]zi e ultima duminic]
fratelui
p]stor Cristi Toader, p]stor 'n
'n care sora Marioara T]m]\an este
jude[ul
Arad,
care a fost \i anul trecut
cu noi. Ne-am bucurat mult de
'n
mijlocul
nostru.
Ne bucur]m mult
p]rt]\ia pe care am avut-o 'mpreun],
de
re'nt`lnire!
de rug]ciunile pe care sora le-a 'n]l[at
• Din Greenfield, Massachussetts,
'n mijlocul nostru cu un duh de zidire
s.
Nikita,
mama sorei Tatiana
\i 'nt]rire a credin[ei, \i totodat] am
Calestrov, a fost cu noi joia trecut] la
avut bucuria s] gust]m poeziile pe
'nchin]ciune.
care le-a recitat at`t de cald \i drag 'n

|coala Duminical], joi 3 aprilie 2014
Domnul Isus cur][e\te Templul
Textul: Isaia 56:5-8; Ieremia 7:8-15; Marcu 11:15-19.
Versetul de aur: %Este Casa aceasta, peste care este chemat Numele
Meu, o pe\ter] de t`lhari 'naintea voastr]?^ %Eu "nsumi v]d lucrul acesta,
zice Domnul^ (Ieremia 7:11).

Camping:
De\i se pare
cam devreme
(\i 'nc] prea
frig ca s] ne
\i g`ndim la corturi!), totu\i
entuzia\tii de tabere c`mpene\ti, \i
'n special familia Emil \i Augustina
Bilba, deja au planuri mari pentru
taberele cu corturi din anul acesta.
Prima tab]r] o vom avea la Memorial
Day, 23-26 mai, \i va fi organizat] 'n
Wisconsin l`ng] localitatea Baraboo.
Informa[ii \i rezerv]ri se pot face
direct prin Internet sau prin telefon:
www.nordicpines.com sau 1-608. 356.
5810. Cei care nu vor s] stea 'n
corturi, vor putea 'nchiria camere la
cabane. "ndemn]m pe c`t mai mul[i
s] participe. Activit][ile din tab]r] le
vom anun[a mai t`rziu.
Tinerii: "n mod obi\nuit, vineri
seara, 'ntre 7:00-9:00, tinerii se
adun] la studiul biblic inductiv al
Primei Epistole c]tre Timotei. Cei
care a[i auzit despre studiu inductiv
dar nu \ti[i cum este, veni[i la
tineret.
O 'ntrebare din Biblie:
• Cine a v]zut l]custe cu din[i de leu
\i m]sele de leoaic]?
************
R]spunsul de s]pt]m`na trecut]:
• A scris la Sinai pe tablele Legii; \i
'n Babilon pe perete 'n palatul lui
Bel\a[ar.

%Credincios
este Dumnezeu
care v-a chemat la
p]rt]\ia cu Fiul
S]u Isus Hristos, Domnul nostru^
(Romani 1:9).

Serviciul de
'nchin]ciune
C`nt]ri comune
Rug]ciune de invocare
Clipe de rug]ciune:
George Ardelean
Cor mixt
C`ntare: grup de surori
Poezie: Flonta Aurel
C`ntare comun]
Grup Coral: Nu Te Teme
Poezie: Vasile T]m]\an
Cor mixt
Anun[uri \i colecta
C`ntare comun]
Grup Coral: Deschide-mi Ochii
Citirea textului \i rug]ciune
Predic]
C`ntare Comun]
Incheiere \i benedic[ie
C`nt]rile comune — Dan Bulboac].
|ase cutremure amintite 'n Biblie:
1. La Sinai (Exod 19:18)
2. C`nd Ilie era la Horeb (I "mp. 19:11).
3. "n vremea regelui Ozia (Amos 1:1).
4. La r]stignire (Matei 27:51)
5. La "nviere (Matei 28:2).
6. C`nd Pavel \i Sila erau 'n temni[] la
Filipi (Fapte 16:26).
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