5 Octombrie 2014

"mp]ratul r]stignit
Deasupra Lui era scris cu slove grece\ti, latine\ti şi evree\ti: %Acesta este
"mp]ratul Iudeilor.” (Luca 23:38).
Evanghelistul Luca ne relateaz] c] la r]stignire, 'n timp ce poporul st]tea
deoparte \i privea, cei care '\i b]teau joc de Domnul \i ziceau: %Pe al[ii i-a
m`ntuit; s] se m`ntuiasc] pe Sine "nsu\i, dac] este El Hristosul, Alesul lui
Dumnezeu — au fost %frunta\ii^ (v. 35). Ace\tia erau sinhedri\tii, membrii
Sanhedrinului condus de Caiafa, cei care hot]r`ser] r]stignirea. Cuvintele lor
erau cuvinte de batjocur] care aveau 'n ele ecoul r`sului satanic din ispitirea
Domnului Isus: %Dac] e\ti Tu fiul lui Dumnezeu, porunce\te ca pietrele
acestea...^ Cei mai religio\i oameni din Israel aveau gura diavolului.
Osta\ii '\i b]teau \i ei joc cu cuvintele %Dac] e\ti Tu "mp]ratul iudeilor,
coboar]-te de pe cruce...^ Erau provoca[i de t]bli[a de deasupra capului
M`ntuitorului, %Acesta este "mp]ratul iudeilor^. R`sul acesta incitat tot de
diavol vroia s] arate falimentul total al Domnului Isus. %S]-l m`ntuiasc]
Dumnezeu dac]-l iube\te...^ Deci falimentul era al lui Dumnezeu, un faliment
cosmic, spuneau ei. Sabia urii, c]lc`iul mor[ii, erau mai tari dec`t Dumnezeu?
Dar pe cruce, Domnul Isus |i-a ar]tat adev]rata putere 'n smerenie, 'n
r]bdare, 'n dragoste. Sl]vit s] fie Numele Domnului Isus, "mp]ratul nostru!
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Comunic]ri
•••BOTEZ: D]m slav] Domnului
pentru s]rb]toarea pe care ne-a dat-o
Domnul 'n duminica trecut] cu ocazia
botezului [inut la noi. Diminea[a
fiecare candidat a depus o m]rturie a
vie[ii \i credin[ei, iar seara s-a [inut
botezul. Au fost boteza[i urm]torii:
Doina Caracas, Carin Schroeder, Ruth
T]m]\an, \i Laviniu Bred]u. Sl]vit s]
fie Dumnezeu pentru lucrarea harului
'n via[a lor, \i, ca biseric], ne rug]m
pentru putere de biruin[] 'n via[a lor
\i de m]rturie pentru Numele
Domnului Isus.
•••Salut]m ast]zi la noi un grup
de tineri din Minnesota care au venit
at`ta drum doar s] aibe p]rt]\ie la
'nchin]ciune 'n mijlocul nostru.
Domnul s]-i binecuvinteze.

•••S-au 'ntors din Rom`nia \i din
c]l]toriile de concediu sau vacan[]
prin America, urm]torii:
- Maricica Vinersan
- Traian \i Veronica Moraru
- Jean \i Viorica Opri\
•••S] ne rug]m pentru cei
bolnavi, dintre care unii sunt la spital:
- fr. Ion Madincea
- Elena Ga\par
- Gheorghi[a Ni[u
- Stela Cot`rl], Detroit
- Mihai Babii
•••Am avut ca musafiri, pe l`ng]
mul[i prieteni care au venit la botez
fiind invita[i de cei care au fost
boteza[i. Iat] pe c`[iva dintre ei:
- Andrew Scobercea, din Houston
- Dan Lozneanu, din Boto\ani
- Alex Popovici, din Denver

V`rtej
"ntr-un v`rtej se zguduia p]m`ntul
C`nd Elohim p]\ea peste Sinai,
|i-a cobor`t aici la noi Preasf`ntul,
S] scrie-n piatra st`ncii leg]m`ntul,
Cu oastea 'ngerilor 'n alai.
- Cristi Holega, Remus Moro\an,
Rebeca Varga, Alex Bujdei, la fanfar].
- Ana Siciu, din Rom`nia
- Cristian Savu, misionar 'n Turcia.
•••S`mb]ta viitoare, 'ncep
cursurile de mandolin], 5:00 pm.
•••"n ultima duminic] din
octombrie, 26 oct., biserica din Akron
serbeaz] 100 de ani de la 'nfin[are \i
fratele p]stor Viorel Clintoc ne invit]
s] ne unim cu fr][ietatea din Akron 'n
lauda \i pream]rirea Domnului.
•••"n a doua duminic] din luna
noiembrie, 9 nov., biserica din Atlanta
urmeaz] s] serbeze 30 de ani de la
'nfiin[are, \i fra[ii p]stori Titi \i Cristi
Cocian ne a\teapt] cu drag s] fim
'mpreun] la bucuria bisericii.
•••La tineret: Din studiul biblic al
tineretului 'n octombrie, (Curaj 'n
formarea caracterului de a sta tari 'n
credin[]) vineri seara de la 7:00 pm:
10/3, Courage, Developing
Character to Stay Strong. Session 2 –
Listen Up (Edy Negru)
10/10, Courage, Developing
Character to Stay Strong. Session 3 –
Character Map (Anatoliy Tkach or
Sylvan Popovici)
10/17, Courage, Developing
Character to Stay Strong, Session 4 –
Influence (Vasile T]m]\an)
10/24, Testimony - Anatoliy Tkach

"ntr-un v`rtej de fl]c]ri de m`nie,
Ebalul a r]mas 'ncremenit,
C`nd parc] din cea mai de sus t]rie,
S-au auzit blesteme de urgie,
Peste cei care nu s-au poc]it.
"ntr-un v`rtej gr]bit din dep]rtare
Venea Cel Prea"nalt spre Garizim,
Vestind eterna binecuv`ntare;
|i norii-I erau praf pentru picioare,
C`nd El venea plutind pe-un heruvim.
"ntr-un v`rtej s-a ridicat Ilie,
"n car de foc cu cai sc`nteietori;
|i toat] zarea se f]cu f]clie,
De fulgere, de fum \i vijelie,
C`nd a fost dus Ilie peste nori.
Dar oare ce v`rtej a stins 'n soare
Sclipirea de lumin] \i de jar,
C`nd sus pe Golgota r]stignitoare
Prins 'n durerile-nfior]toare,
Murea St]p`nul vie[ii la Calvar?
|i-odat] a mai fost din cer un sunet
Ca un v`rtej de v`j`it de v`nt,
|i-n camera de sus 'ntr-un r]sunet,
Cerul aplauda-n v`rtej de tunet
Venirea Duhului Sf`nt pe p]m`nt.
|i va mai fi un alt v`rtej odat]...,
C`nd tr`mbi[a din urm] va suna,
C`nd toat] zarea va fi luminat],
|i oastea lui Hristos r]scump]rat]
"ntr-un v`rtej la Domnul vom zbura! (vp)

Din medita[iile lui Richard
Wurmbrand

Isus a transformat apa
'n %vin^
Am petrecut mul[i ani printre
criminali, auzind de la ei tot felul de
groz]vii produse de alcoolism. Eu, dac] a\
avea putere, a\ transforma 'n ap] toate
b]uturile alcoolice. De ce a f]cut Isus
invers, \i a transformat apa 'n vin la nunta
din Cana? (Ioan 2:7-11). %Vin”, 'n textul
biblic nu 'nsemna ce 'nseamn] azi.
Fermanta[ia natural] produce maxim 14
procente alcool. Mai mult alcool omoar]
celulele de drojdie care-l produc.
B]uturile alcoolice moderne, cu 50‰
alcool sau chiar mai mult, sunt rezultatul
proceselor de 'nghe[are \i distilare,
necunoscute 'n antichitate. "n Palestina
antic], vinul con[inea nu mai mult de 8‰
alcool din cauza nivelului limitat de zah]r
natural din struguri. Evreii n-aveau trestie
de zah]r, a\a c] nu puteau ad]uga zah]r.
O alt] observa[ie este s] \tim c]
traducerile Bibliei au dou] cuvinte ebraice
diferite pentru %vin”:
Tiro\ este 'nt`lnit de 38 de ori \i a
fost tradus corect 'n latin] ca %must” sau
%vin proasp]t”. Acest cuv`nt probabil nu
se refer] la o b]utur] fermentat], ci indic]
mai cur`nd fructul proasp]t al recoltei, ca
'n expresia %porumb, vin \i ulei^. La Ioel
2.24, Osea 9:2 \i Proverbe 3:10, %tiro\”
se refer] la ce umple storc]toarele, a\a c]
nu poate fi altceva dec`t suc de struguri
proasp]t stor\i. Isaia vorbe\te despre
%tiro\” ca fiind %'n ciorchine”. Nu pot
'n[elege cum de s-a 'ntrebuin[at cuv`ntul
%vin” pentru un suc aflat 'nc] 'n ciorchine.
Mica a spus %vei face tiro\” (6:15) care
nu poate fi considerat vin.
Yayin apare de 153 de ori \i
'nseamn] vin fermentat, dar cu un procent
limitat de alcool, cum am explicat deja.
Dac] pasajul evenimentelor din Cana
ar fi tradus a\a 'nc`t Isus s] fi schimbat
apa 'n must (a\a cum e 'n[elesul real), ar
fi mai u\or de explicat textele care
condamn] be[ia \i porunesc sobrietatea,
texte at`t de des repetate 'n Biblie.

%Ferice va fi de
voi c`nd, din
pricina Mea,
oamenii v] vor oc]r', v] vor
prigoni, \i vor spune tot felul de
lucruri rele \i neadev]rate
'mpotriva voastr]!^ (Matei 5:11)

"nchin]ciunea de sear]
C`nt]ri comune
Clipe de Rug]ciune
C`ntare comun]
Cor b]rb]tesc:
Psalm
Cor b]rb]tesc:
Poezie: Augustina Bilba
Solo: Caty Podea
Poezie: Mia Costin
Duet: Elena \i Laura Brad
Anun[uri \i colecta
C`ntare comun]
Citirea textului \i predica
C`ntare comun]
Rug]ciune de 'ncheiere
C`nt]ri, conduse de Dan Bulboac]
O 'ntrebare:
Este scris c] acel ce str`nge bog][ii pe
nedrept (de fapt, bog][ii furate !?) este ca
o pas]re care cloce\te ou] pe care nu le-a
ouat ea. Despre ce pas]re e vorba, \i unde
scrie?
R]spuns la duminica dinainte:
Dup] m]rturia sa, apostolul Pavel a
botezat numai pe Crisp, \i Gaiu, \i pe cei
din casa lui Stefana (vezi, I Cor. 1:14,16,
de\i s-ar putea s] fie vorba aici numai de
cei boteza[i la Corint).

