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Tr]im o minune... %Aceasta este ziua pe care a f]cut-o Domnul: S] ne
bucur]m \i s] ne veselim 'n ea!^ (Ps. 118:24). "n[eleptul Solomon spunea:
%Toate '\i au vremea lor, \i fiecare lucru de sub ceruri '\i are ceasul lui!^
Exist] o vreme \i un ceas al muncii, al ostenelii 'n lucrul Domnului, dar \i al
m]rturiei pentru Numele Domnului Isus. Proorocul Amos zice: %Vai de cei ce
stau f]r] de grij] 'n Sion.^ Iar Domnul Isus spune: %Nu zice[i voi c] mai sunt
patru luni p`n] la seceri\? Iat], Eu v] spun: Ridica[i-v] ochii \i privi[i holdele
care sunt albe, gata pentru seceri\!^ Lumea de azi a\teapt] Evanghelia
m`ntuirii. "mp]r][ia lui Dumnezeu are nevoie de lucr]tori la seceri\ul sf`nt.
Vom fi noi gata s] spunem fiecare, ca \i Isaia: %Doamne, iat]-m], trimite-m]^?
O poezie spune: %Vino azi \i-ascult], frate, glasul dulce \i duios, Ce tendeamn] s] iei parte, la lucrarea lui Hristos!^
Apostolul Pavel 'i scria t`n]rului Timotei: %Propov]duie\te Cuv`ntul,
st]ruie\te asupra lui la-timp \i ne-la-timp.^ Deci, e vorba de o munc] de 24 de
ore pe zi: La-timp \i ne-la-timp! E vorba de o m]rturie a credin[ei fie c] le
place unora, fie c] nu le place; fie c] e u\or, fie c] e greu. Tot lui Timotei 'i
scria: %Lupt]-te lupta cea bun] a credin[ei!^ "i cerea lui Timotei s] fie erou al
credin[ei, erou al Domnului Isus. A\a ne cere Domnul \i nou], celor de azi.
Da, toate '\i au vremea lor, \i fiecare lucru de sub ceruri '\i are ceasul lui!
Iat] a venit \i ceasul bucuriei Domnului. Acum e ceasul potrivit petru
prosl]virea scumpului M`ntuitor, prin m]rturia noastr] despre minunile Lui.

Suntem sc]lda[i 'n harul Domnului Isus!
Cu emo[ie sf`nt] \i mul[umiri 'n inimile noastre vrem s] aducem o 'nchinare pl]cut]
lui Dumnezeu 'n care s] ne pro\ternem fiin[ele 'naintea Lui ca recuno\tin[] pentru
purtarea Lui de grij] \i c]l]uzirea Lui p`n] acum.
Lauda s] fie a Domnului! E prima duminic] 'n noua cas] de rug]ciune, \i vrem s]
l]ud]m Numele Domnului. Psalmul 100 spune: %Sluji[i Domnului cu bucurie! Veni[i
cu veselie 'naintea Lui!^ S] r]sune azi c'nt]rile de laud] 'n cinstea Lui. El este
M`ntuitorul nostru, e Preaiubitul nostru. El este bun: bun]tatea Lui [ine 'n veci \i
credincio\ia Lui din neam 'n neam!
Sfin[enia e podoaba Casei Domnului! Odat] cu mul[umirile noastre 'naintea lui
Dumnezeu, odat] cu primirea darurilor din partea Lui, s] nu uit]m cerin[a sfin[irii.
Intr]m 'n mo\tenirea pe care am primit-o. E un dar din partea Domnului. La intrarea
'n Canaan, Iosua a chemat poporul s] se preg]teasc]: %Sfin[i[i-v], c]ci m`ine Domnul
va face lucruri minunate 'n mijlocul vostru.” (Iosua 3:5). Oare nu putem spune \i noi c]
Domnul face lucruri mari \i minunate 'n mijlocul nostru? Mare este Dumnezeul nostru!
Domnul Isus este aici cu noi! Cuvinte pline de farmec ne clocotesc \i nou] 'n inim],
\tiind c] El este aici, cu noi, e preacinstit \i onorat 'n adunare. Suntem o oaste a
Domnului, \i C]petenia noastr] e Hristos. Slav] Lui!

Comunic]ri:
•Spunem cu bucurie %Bun Venit^din nou 'n mijlocul nostru fratelui Ion \i
sorei Olimpia Voica, p]rin[ii fratelui Dany Voica, veni[i din Sighi\oara.
•Pentru o bun] desf]\urare a lucr]rilor a fost numit] o Echip] de
Remodelare, care s] programeze \i s] coordoneze lucr]rile necesare pentru
buna utilizare a noului nostru imobil: George Ardelean, Marius Bonca, Emil
Bilba, Dan Bulboac], Freddy Hegye\, Adrian Mircu, Nicu Mure\an, Jean Opri\,
Silvan Popovici, Mircea R]du[, Andrei Smahon.
•Sora Florica Mocu[a este cu noi 'n ultima duminic] 'nainte de plecarea 'n
Rom`nia. "i dorim paz] bun] \i c]l]uzire din partea Domnului pe drum 'nspre
Rom`nia, \i la fel peste c`teva luni cu bine 'napoi la noi. S] fie o mesager] de
ve\ti bune 'n [ar] cu salut]rile noastre de har \i pace tuturor.
•Spunem condolean[e surorilor Lidia Mic \i Elena Romaniuc, la trecerea
din via[] a sorei lor din Rom`nia, a c]rei inim] s-a oprit 'n timp ce era pe masa
de opera[ie. Surorile Mic \i Romaniuc au plecat 'n [ar] la 'nmorm`ntare.
•Fratele Radu |tir a transmis salut]ri bisericii, 'nainte de plecarea la o
evanghelizare 'n Rom`nia. •Fratele Daniel Chiu a fost vineri la munc]
voluntar] la noi \i a vopsit. •Fratele Pitt Popovici transmite salut]ri \i se
bucur] de ve\tile bune. •Costel \i Mia Oglice au 'ncheiat cursurile biblice
[inute 'n Siberia. •Familia T]m]\an e la Charlotte, NC, unde fratele Vasile
predic] azi 'n biserica p]storit] de fratele Liviu Percy.•Ieri la munca
voluntar] am avut \i dou] anivers]ri: fratele George \i Laura Ardelean,
aniversarea de nunt], iar Ronella Ordeanu, ziua de na\tere.
•Mul[umim tuturor celor care 'n s]pt]m`na trecut] au luat parte la munca
voluntar], \i surorilor care s-au 'ngrijit de mesele de la pr`nz. "n fotografia de
pe pagina 1 este grupul de fra[i \i surori de la munca voluntar] de ieri.

Imagini de la adunarea din duminica trecut] de Pa\te, \i de la munca voluntar]
din s]pt]m`na trecut].

Pe cine cau[i?
"n glorioasa diminea[] a "nvierii,
apostolii nu s-au mul[umit s] aud]
vestea 'nvieri, ci au c]utat s]-L vad]
pe Cel "nviat. Bucuria lor n-a fost o
bucurie formal], ci sincer], bazat] pe
o credin[] real], fondat] pe fapte pe
care le puteau proba, au c]utat s] se
conving] de 'nvierea Domnului Isus.
Maria din Magdala, o vedem c]
pl`nge, are 'ntreb]ri. Ea nu s-a
mul[umit cu %locurile sfinte^, ci "l
c]uta pe M`ntuitorul. Azi mul[i se duc
'n pelerinaj la Ierusalim ca o form]
canonic] de sfin[ire. Dar ea era acolo,
era l'ng] morm`ntul Domnului, \i
vroia mai mult, dorea s] fie cu El.
Nimic altceva nu satisface interesul
ei, nici oamenii, nici locurile nu-L pot
'nlocui pe El. Azi, mul[i caut]
morm`ntul, dar El este viu \i vrea s]
locuiasc] 'n inima noastr] prin Duhul
S]u turnat peste to[i ucenicii S]i.
Maria din Magdala nu s-a
mul[umit c] i s-a ar]tat un 'nger \i c]
a vorbit cu el. Pe ea n-a mul[umit-o
un 'nger trimis la morm`nt. "ngerul
nu L-a putut 'nlocui pe Domnul Isus.
S] nu ne mul[umim nici chiar cu
'ngerii; ei nu-L pot 'nlocui pe Domnul.
Apostolul Toma, la fel, a dorit s]
se conving] personal. Nu i-a trebuit
morm`ntul, nu fe\ele, nu prosopul, nu
'ngerii, nu cuvintele celorlal[i, nimic,
nimic altceva dec`t Domnul.
S]-L cunoa\tem pe Domnul, s]
dorim 'nt`lnirea cu El, s]-L iubim \i
s]-L slujim toat] via[a!

%Frumoas]
'n]l[ime,
bucuria
'ntregului
p]m`nt, este muntele Sionului...^
(Psalmul 48:2)
Serviciul divin de sear]:
C`nt]ri comune
Rug]ciune de Invocare
Corul B]rba[ilor
%Cunosc o Iubit] Capel]^
Poezie – Mia Costin
Solo – Viorica Zaica
Corul mixt:
%Lauda mea e pentru "mp]ratul^
Poezie – Lucia Mo\man
Duet – Sorin & Jessica Cimpoe\
Anunturi / Colecta
– C`ntare comun]
Citirea Textului
C`ntare comun]
Predica
Rug]ciunea de 'ncheiere
C`nt]rile comune,
conduse de Andy Ordeanu

Anun[uri speciale
•Peste s]pt]m`n], adunarea va fi
miercuri de la 7:00-8:00.
•Vineri seara, de la 7:00 studiul
biblic al tinerilor.
•Vineri, 2 mai, diminea[a de la
10:00-12:00, surorile se adun] la
studiu biblic la noul nostru cort
de adunare din Park Ridge.
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