25 Ianuarie 2015

Biserica Baptist] Rom`n] %Betel^
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068
Duminica 'nchin]ciune, 10:00am-12:00; 5:00-6:30pm; miercuri 7:00-8:00pm.
•Radio - WEEF 1430 AM, duminica diminea[a, 8:30-9:00•
Internet - http://www.betelchurch.org

Frica de Domnul
%Frica de Domnul este un izvor de via[], ea ne fere\te de cursele mor[ii^ (Prov. 14:27)

Una din temele principale ale c]r[ii Proverbelor este frica de Domnul, o
expresie complex], greu de explicat, care cuprinde sentimentul de fric] \i
groaz], dar totodat] de bucurie \i extaz, 'mpreun] cu respectul \i reveren[a
adus] lui Dumnezeu. E greu de explicat cum se amestec] aici focul cu apa,
fulgerul cu petalele de floare, 'ngenunchierea cu 'mbr][i\area.
Frica de Domnul, inexplicabil] cum este, trebuie s] fie una din tr]s]turile
de caracter ale credincio\ilor Domnului Isus. %Frica Domnului este 'nceputul
\tiin[ei...^ (Proverbe 1:7). Domnul Isus spunea: %Nu v] teme[i de cei ce ucid
trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci teme[i-v] mai degrab] de Cel ce poate
s] piard] \i sufletul \i trupul în gheen]^ (Matei 10:28). Iar 'n Faptele
Apostolilor, unul din secretele cre\terii Bisericii a fost tocmai frica de
Domnul: %Biserica se bucura de pace în toat] Iudea, Galilea \i Samaria, se
înt]rea suflete\te, \i umbla în frica Domnului; \i, cu ajutorul Duhului Sfânt,
se înmul[ea.^ (Fapte 9:31). "nchinarea noastr] trebuie f]cut] cu %evlavie \i
cu fric]^ (Evrei 12:28). S] tr]im \i s] umbl]m 'n frica de Domnul, ca s] ne
ferim de p]cat, s] iubim neprih]nirea, s] prosl]vim Numele Domnului!

|coala Duminical] (28 ian. 2015)
Petreceri \i Post
Text: Daniel 1:5, 8-16;
Matei 6:16-18
Versetul de aur: Matei 6:17,18.

Comunic]ri
Œ Ieri a avut loc 'ntr-un cadru
s]rb]toresc de familie 'ncheierea
leg]m`ntului de c]snicie 'ntre
fratele Marinic] Dumitra\cu \i sora
Cornelia Bucur. Le dorim
binecuv`ntarea Domnului Isus \i
'nso[irea Lui cu pace \i fericire.
Œ Am salutat 'ntre noi pentru
prima oar] pe dna. Elena Hulpu\,
sora sorei Leti[ia {`rlea, 'n vizit] 'n
America.
Œ Dintre bolnavii no\tri amintim:
- sora Sofica Izvanariu;
- sora Pu\a Buhai;
- Fratele Gili Ga\par a fost cu noi
la adunare 'n duminica trecut],
dup] spitalizarea de c`teva
s]pt]m`ni, dar sora Elena Ga\par a
fost internat] din nou. S] ne rug]m
pentru ei 'n 'ncercarea aceasta.
- Fratele Flonta a ie\it din spital
\i este acas]. Slav] Domnului!
- Fratele Victor Mo\man a fost
operat miercuri; o opera[ie foarte
grea care a durat 11 ore. S] mijlocim
la Domnul pentru el.
Œ S-au 'ntors din c]l]torii \i neau adus salut]ri:
- familia Dan \i Lidia Bogdan, de
la biseicile din Los Angeles \i San
Francisco, California.
- sora Hortensia Mitrofan, ne-a
adus salut]ri din Rom`nia, \i de la
bisericile din Bucovina.
Œ Duminica trecut] seara am
avut o mas] de bun venit noii familii
Ionu[ \i Paula Bota. Mul[umim
surorilor care au ar]tat dragostea
lor 'n organizarea acestei mese
frumoase, \i dorim celor doi mult]
binecuv`ntare din partea Domnului.

Adunarea General] de
rapoarte \i alegeri o vom avea
duminica viitoare, 1 februarie,
dup] terminarea serviciului
divin de diminea[]. Dorim s]
avem o gustare, o agap] de
p]rt]\ie, \i dup] 'ncheierea
lucr]rilor de \edin[] s] avem
clipe de rug]ciune \i 'nchinare.
Astfel, seara nu vom mai avea
adunare. S] ne rug]m pentru
cre\terea bisericii 'n harul \i
puterea Duhului Sf`nt.

Grupul de tineri de la noi care au
fost s]pt]m`na trecut] la tab]ra de
iarn] [inut] 'n ora\ul Geigertown,
Pennsylvania. Au participat circa
130 de tineri. Vorbitor a fost
Benjamin Nistor, din Florida.
Studiile au fost din Efeseni,
Eclesiast \i Evanghelia dup] Ioan.
De la noi: Joshua Popovici, Jessica
Cimpoes, Cristina Bogdan, Estera
Smahon, Becky Mircu.

Biserica din
Coliba\i, Rep.
Moldova. La
amvon: fr. p]stor
Victor St]nescu
de la Biserica
%Speran[a^ din
N]vodari, jud.
Constan[a, 'n
misiune la fra[ii
din Basarabia.
(sora Tatiana
Calestrov a f]cut
parte din aceast]
biseric])

Voi sunte[i Epistola lui Hristos
%Voi sunte[i ar]ta[i ca fiind epistola lui Hristos, scris] de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu
cerneal], ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe ni\te table din piatr], ci pe ni\te table care sunt
inimi de carne.^ (II Corinteni 3:3).

Observ]m c`teva lucruri 'n capitolul 3 din a doua Epistol] c]tre
Corineni: "n versetul 2, apostolul Pavel scrie: %Voi sunte[i epitola
noastr]...^ "n fa[a ponegririlor aduse de du\manii s]i, cum c] n-ar fi
apostol, cum c] n-a avea vorbirea la fel de elegant] ca al[ii, cum c] nu
predic] t]ierea 'mprejur, \i altele, apostolul Pavel vine \i scrie c] o dovad]
a apostoliei lui sunt chiar ei 'n\i\i, Biserica din Corint. Unii veneau cu
recomand]ri de la Ierusalim ca s] fie primi[i de biserici, dar el 'i are pe ei
ca epistol] de recomandare. %Voi sunte[i epistola noastr]!^
Apoi, imediat apostolul Pavel vine \i face o subliniere: De fapt, epistola
aceasta (adic] biserica din Corint), a fost scris] de mine, e drept, fiindc]
acolo am lucrat cu propov]duirea Evangheliei, dar de fapt, %Epistola^ e
scris] de Duhul lui Dumnezeu \i este Epistola lui Hristos. Ce frumos!
Biserica din Corint era o Epistol] a Domnului Isus, avea un mesaj despre
Domnul \i era scris] de El...
Observ]m c] apostolul Pavel nu scrie, %Voi sunte[i epistolele lui
Hristos^, ci %epistola lui Hristos.^ "ntreaga biseric] era o singur] epistol],
o scrisoare a Domnului Isus. Fiecare membru era o parte din epistol], un
cuv`nt, legat de alt cuv`nt, \i de altul, ca s]-L arate pe Domnul Isus. Unii
dintre ei erau cuvinte mai mici, al[ii mai mari; unii erau litere m]runte,
al[ii majuscule. Dar to[i erau 'mpreun] o Epistol] a lui Hristos, aveau o
istorie s] spunem, nu istoria lor ci via[a Domnului Isus.
"ntr-o singur] fraz], apostolul subliniaz] trei lucuri: 1) Unitatea
Bisericii, 2) Lucrarea harului 'n Biseric], \i 3) scopul Bisericii. Biserica e
una, legat] 'n jurul Domnului. Biserica e lucrarea harului Domnului Isus,
fiecare membru - un ucenic al Domnului. |i, fiind epitola lui Hristos, "l
arat] pe Hristos, scopul Bisericii fiind m]rturia despre Domnul Isus.
Doamne, d]-ne harul acesta \i nou]: Biserica Betel s] fie Epistola Ta!

Mai este har
Mai este har, mai e-ndurare!
Avem un R]scump]r]tor!
La Golgota Hristos mai are
Bel\ug de pace \i iertare,
Noian de binecuv`ntare
"n s`ngele isp]\itor!
Mai este har \i pentru tine,
C`t de departe te-ai fi dus...
Mai este har pentru oricine
"\i pl`nge via[a de ru\ine,
|i de pe c]ile str]ine
Se-ntoarce la Domnul Isus.
Mai este har, mai este 'nc]!
"n Cer troneaz] sf`ntul Miel!
Mai curge un izvor din St`nc]
Mai este o iubire-ad`nc],
Un Tat] care iart] 'nc]
Pe cei care se-ntoc la El.
Din lan[ul de f]r]delege
"n care te-ai l]sat legat,
Hristos vrea azi s] te deslege;
Din zdren[e \i gunoi te-alege
S] fi un prin[, un fiu de Rege,
S]-[i dea tot Cerul minunat.
Mai este har... Vino acas],
A\a cum e\ti, nu am`na!
Las] via[a p]c]toas],
|i pofta rea, nes]n]toas];
Ai locul cu Isus la mas]...
O, nu mai sta, O, nu mai sta! (vp)

%Fiindc]
bun]tatea Ta
pre[uie\te mai
mult dec`t
via[a, de aceea buzele mele c`nt]
laudele Tale^
(Psalmul 63:3)

Programul de dup]
amiaz]
C`nt]ri comune
Rug]ciune de invocare
Fanfar]: Fra[ilor, credin[a
noastr]
C`ntare: grupul de tineri de la
tab]ra de iarn]
Fanfar]: Leag]-ne, Doamne!
M]rturie: Estera Smahon
Fanfar]: The Ensign (Flamura)
Duet: Ilie \i Felicia Negru
C`nt]ri comune
Anun[uri
Colecta ofrandelor
Fanfar]: Cre\tinul
Text \i Rug]ciune
Predica
C`nt]rile, conduse de Edy Negru
%Cum '\i va [ine t`n]rul curat]
c]rarea? "ndrept`ndu-se dup]
Cuv`ntul T]u.^ (Ps. 119:9)

Jonathan Edwards spunea: %E bucuria \i cinstea noastr] s] tr]im aici
pe p]m`nt \tiind c] suntem 'ntr-o c]l]torie spre ceruri... \i astfel toate
problemele pe care le 'nt`mpin]m 'n via[], s] le subordon]m locului spre
care mergem. De ce ne-am cheltui toat] munca \i energia pentru altceva
dec`t pentru [ara \i scopul final al vie[ii noastre, \i astfel s] avem fericirea
cea mai mare?^ C`nd Edwards era t`n]r \i-a f]cut c`teva rezolu[ii de
via[], \i una dintre ele a fost: %Hot]resc s] caut pentru mine c`t mai mult]
fericire, nu 'n lumea de aici, ci 'n lumea cealalt] pe care o preg]te\te
Domnul pentru mine!^ Nu e de mirare c] prin predicile lui Jonathan
Edwards a 'nceput marea trezirea spiritual] din anii 1741-1747.

