6 Aprilie 2014

Lucruri care nu se clatin]:

Scaunul de domnie al lui Dumnezeu
%Scaunul T]u de domnie, Dumnezeule, este ve\nic; toiagul de domnie al
'mp]r][iei Tale este un toiag de dreptate.^ (Ps. 45:6).
%Pe c`nd Fiului I-a zis: %Scaunul T]u de domnie, Dumnezeule, este 'n veci
de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate...^ (Evrei 1:8).
%Scaunul de domnie al lui Dumnezeu^ este locul magnific \i tainic al
autorit][ii Lui supreme, e Tronul cel mai 'nalt al guvern]rii Lui universale.
Toat] crea[ia exist] fiindc] scaunul de domnie al lui Dumnezeu este 'nt]rit pe
vecie, e neclintit.
De remarcat c] prima oar] 'n Biblie Scaunul de domnie apare 'ntr-o
provocare inspirat] de satana ca s] distrug] poporul lui Dumnezeu, cu ocazia
luptei lui Amalec 'mpotriva lui Israel, dup] ie\irea poporului din Egipt, c`nd
Dumnezeu a zis: %Pentru c] \i-a ridicat m`na 'mpotriva scaunului de domnie
al Domnului, Domnul va purta r]zboi 'mpotriva lui Amalec, din neam 'n
neam!” (Exod 17:16). Din clipa aceea poporul amalecit a devenit un simbol
prototipic al du\manului lui Dumnezeu. Lupta era 'mpotriva lui Israel, dar
provocarea era indirect proiectat] 'mpotriva Scaunului de Domnie al lui
Dumnezeu, 'mpotriva autorit][ii pe care o are Dumnezeu 'n crea[ie.
E greu s] ne imagin]m splendoarea tronului lui Dumnezeu, mai ales c]
descrierile pe care le g]sim 'n Biblie sunt ascunse 'n mister, 'n slava
heruvimilor pe care \ade El, 'n lumina de curcubeu care-l 'nconjoar], 'n ro[ile
de fulger din vedeniile lui Ezechiel, sau locul acela smaraldic 'nconjurat de o

mare cristalin] ca sticla din vedeniile lui Ioan 'n Apocalipsa, un tron din care
ie\eau fulgere, glasuri \i tunete... Acesta este locul cel mai sacru din univers.
Unii sunt de p]rere c] Sf`nta Sfintelor din vechiul Templu de la Ierusalim, \i
chivotul pe care era a\ezat capacul de aur, numit \i scaunul 'ndur]rii, erau cu
'ntreaga arhitectur] a templului un portret, o 'nf][i\are, a lucrurilor de sus din
jurul scaunului de domnie al lui Dumnezeu 'n lumea invizibil] spiritual].
Un alt lucru interesant este c] 'n Sf`nta Scriptur] g]sim amintit un alt
scaun de domnie, nefast, stricat, vr]jma\, scaunul de domnie al lui Satana;
uzurpatorul \i intrigantul de diavol \i-a 'n]l[at \i el un scaun de domnie, un
tron, pe care \i-l plimb] haotic din loc 'n loc 'n deruta provocat] 'mpotriva lui
de avansul "mp]r][iei lui Dumnezeu. Avem exemplul bisericii din Pergam
care ridica steagul Evangheliei chiar 'n locul unde era tronul satanei, chiar
acolo unde locuia el cu minciuna \i destr]b]larea \i intrigile lui murdare.
Acolo era statul major al prigoanelor pornite 'mpotriva sfin[ilor Domnului
(Apoc. 2:13). Vai, 'n c`te ora\e ast]zi \i-a instaurat el tronul f]r]delegilor!
Privim 'ns] cu 'ncredere \i bucurie la Cel care \ade pe scaunul de domnie
al m]ririi \i are vrednicia aceasta pentru c] |i-a v]rsat s`ngele pentru
r]scump]rarea noastr]. Noi avem cuv`ntul m`rturiei, care r]m`ne tare \i
neclinitit: %Scaunul T]u de domnie, Dumnezeule, este 'n veci de veci!^
Deces: Duminica trecut], 30 martie
2014, a trecut la Domnul Daniil
Bucur, so[ul sorei Cornelia Bucur,
abia sosit din Rom`nia de c`teva zile.
Daniil Bucur s-a n]scut la
16 februarie 1946 la Fete\ti,
al doilea copil al lui Teodor \i
Alexandrina Bucur, o familie
'n care a crescut cu frica de
Domnul. |i-a predat via[a
Domnului Isus de t`n]r, \i
dup] mutarea la Constan[a sa c]s]torit cu Cornelia Urs]la\ la 17
octombrie 1971. Au avut 'mpreun]
doi copii, Emanuel \i Sorin. "n 1983
au venit 'n America. Din anul 2000 a
'nceput s] aibe probleme grele cu
s]n]tatea, 'n special cu inima,
tensiunea, \i diabetul, dar prin toate
\i-a p]strat credin[a 'n Domnul Isus.
Ultimele \ase luni din via[] le-a
petrecut 'n Rom`nia, parc]

presim[ind c] nu mai are mult de
umblat 'n c]l]toria vie[ii, lu`ndu-\i
r]mas bun de cei doi fra[i \i o sor] pe
care-i are 'n [ar]. Miercurea trecut]
s-a 'ntors din [ar] dar 'nc] de
pe avion nu s-a sim[it bine, a
f]cut o com] diabetic], a mai
stat acas] 'mpreun] cu sora
Cornelia c`teva zile \i apoi a
plecat la Domnul. Au r]mas 'n
urma lui: so[ia Cornelia, copiii
\i so[iile lor: Emanuel \i
Violeta, Sorin \i Maria; zece nepo[i:
Andrew, Teddy, Hannah, Hailey,
Lorin, Rebecca, Ava, Audrey, Max \i
Ben; iar 'n [ar] fra[ii \i sora lui: Nelu,
Ori[] \i Jenny, cu familiile lor.
Serviciile de 'nmorm`ntare au fost
s]pt]m`na trecut] joi seara \i vineri
diminea[a. A luat parte mult popor.
Domnul, 'n 'ndurarea Lui cea mare, s]
dea m`ng]iere celor 'ntrista[i!

Un vis
Visam c] m-a luat s] r`d]
Cel r]u, viclean, cu ghiara h`d],
|i-n grai cu tonul vehement
S]-mi spun] c]-s un faliment.

St]tea ma\ina cea luxoas],
Pe Rege-l a\tepta s] ias].
S]-l poarte-n luxul lui regal,
"ntr-un alai fenomenal.

|i ca s]-mi dea ni\te torpile
M-a dus printre automobile,
Dar nu din cele mai de soi,
Ci printre rable de gunoi.

%A\a e\ti tu... nu e\ti rugin],
Aprinde-[i farul de lumin]!
|i dac]-L por[i pe Dumnezeu
Nimeni s] nu-[i spun], de\eu!^

Eram printre ma\ini stricate,
|i ruginite, demodate,
Motoare cu segmen[i gripa[i,
|i cu rulmen[i anchiloza[i.

%Iar al[ii dac] r`d, ce-[i pas]?
Tu ai chemarea glorioas]
S]-L por[i 'n tine pe Hristos;
|i-n ochii Lui e\ti pre[ios!^

Ma\ini ur`te, f]r] cheie,
|i cu bujii f]r] sc`nteie,
Cu ro[i 'n pene, jos la sol,
|i rezervoarele - la gol.

...|i m-am trezit cu-ncredin[area
C] Domnul 'mi \tie c]rarea,
|i-am hot]r`t c`t mai tr]iesc
Cu drag pe Domnul s]-L slujesc.

%A\a e\ti tu,^ zice vicleanul,
|i r`de-n hohot \arlatanul.
%Te ia buldoza de urechi
|i te arunc] la fier vechi...^

Dar am \i r`s pu[in de mine:
St]p`nul ne vrea limuzine?
Oare suntem gata mereu,
Ca s]-L purt]m pe Dumnezeu?

Am 'n[eles ce-a vrut s] spun],
Cel r]u cu gura lui nebun]
C] dac-am \aptezeci de ani,
Sunt un nimic, nu fac doi bani.

Eu \tiu c] vine-o zi mai bun],
O zi de slav] \i cunun],
C`nd toate se vor 'nnoi,
|i lucruri vechi nu vor mai fi.

...Dar cum visam a\a deodat]
M-a luat o m`n] preacurat],
|i-am auzit, — %Nu asculta
La ce-[i vorbe\te gura rea!^

Va fi atunci o frumuse[e
Cu str]lucire \i noble[e,
Un loc despre care ne-a spus
Domnul Hristos, sl]vit Isus.

%Ia uite-aici alt] ma\in],
Ca nou-nou[] din uzin],
Frumoas] ca un giuvaer
"n m`n] de bijutier.^

El ne va lua din suferin[],
"n carul S]u de biruin[];
Ne va purta atuncea El
Sub al m]ririi Lui drapel ! (V.P.)

Mai mult face un nume bun decât untdelemnul mirositor, şi ziua mor[ii decât
ziua naşterii... Mai bine cel bun la suflet dec`t cel 'ng`mfat.^ (Ecles. 7:1,8)

|coala Duminical], joi 10 aprilie 2014
Un rege-preot mesianic
Textul: Ieremia 23:5-6; Zaharia 6:9-15; Ioan 19:1-5; Evrei 7:13.
Versetul de aur: %Apoi s-au apropiat de El, \i ziceau: Plec]ciune
"mp]ratul iudeilor!^ |i-i d]deau palme.^^ (Ioan 19:3).

%Nu te teme,
p]m`ntule, ci
bucur]-te \i
vesele\te-te, c]ci
Domnul face lucruri mari!^
(Ioel 2:21).

Serviciul de
'nchin]ciune

Din luna martie: •Grupul coral de tineri;
•La amvon, Costel Albu, Boto\ani \i
Florentin Clipa, Suceava; •Un grup din
orchestr] c`nt] la o \coal] public] din Mt.
Prospect.
O 'ntrebare din Biblie:
• "n ce semin[ie din Israel era cetatea
Ramot-Galaad?
************
R]spunsul de s]pt]m`na trecut]:
• Ioel 1:6.

C`ntare comun]
Rug]ciune de invocare
C`ntare comun]
Clipe de Rugaciune,
conduse de fr. G. Zaica
Cor mixt
Solo, Bianca Voica
Poezie, Alla Dinu
Duet, Clement & Cindy Popovici
Cor mixt
Solo trompet], Iony Dinu
Anun[uri & colecta
C`ntare comun]
Citirea Textului
Predica
Cina Domnului
solo, Amber Ilisie (la p`ine)
solo, Laura Brad (la pahar)
C`ntare comun]
Benedic[ie
C`nt]rile comune, conduse de
fr. Sorin Cimpoe\.
%C]ci mai mult face o zi 'n cur[ile
Tale dec`t o mie 'n alt] parte...^
(Psalmul 84:10)
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