27 Septembrie 2015

Domnul Se
îngrijește de
Ilie

„Pleacă de aici, îndreaptă-te spre
răsărit, și ascunde-te lângă pârâul
Cherit, care este în fața Iordanului.
Vei bea apă din pîrîu, și am poruncit
corbilor să te hrănească acolo.” (I
Împ. 17:2-3).

Slujitorii Domnului
ascultă cuvântul Lui.
Proorocul Ilie a primit
porunca să se ascundă lângă
pârâul Cherit, un tributar al
Iordanului, și acolo urma să
primească de două ori pe zi
vizita altor slujitori, corbii, cu hrană în cioc. Ilie a fost ascultător și s-a
ascuns. Corbii au fost ascultători și au venit cu hrană pentru prooroc.
În timp ce Ahab și-a pus armata de slujitori să-l caute pe Ilie peste tot
în împărăție, proorocul Domnului dormea liniștit în muzica unui pârâiaș
dincolo de Iordan, și în timp ce Izabela râdea sarcastic că Ilie nu va trăi
mult fiindcă ea controla tot sistemul alimentar al țării, Ilie mânca friptură
de două ori pe zi, și bucătarii lui erau niște corbi.
Ce ironic lucrează Dumnezeu! Cum râde El de planurile oamenilor
care se ridică împotriva Lui! Iosif a fost urât de frații săi, dar iubit de
Dumnezeu, și Iosif a ajuns la palatul lui faraon. Moise, din copilul care
trebuia să moară în apele Nilului, a ajuns să fie crescut de fiica celui care
dăduse porunca morții. Ilie, căutat de împărat ca să fie ucis, era hrănit de
niște corbi, și apoi găzduit în Sarepta, în Sidon, tocmai în țara de unde
venise Izabela la tronul Samariei. Cine s-ar fi gândit la așa ceva?
Dumnezeu știe să păzească pe ai Săi. El Își face și din vânturi soli, și din
flăcări de foc slujitori! (Psalmul 104:4). Nimeni nu e ca Domnul… Se
merită să-I ascultăm poruncile. Se merită să-L urmăm! Se merită să-L
slujim pe Domnul! El niciodată nu greșește.

Lecțiile de studiu

Ce minune fără seamăn:
Dumnezeu din veci Preasfântul,
A creat tot universul
Din nimic, — rostind Cuvântul.
Și-a luat atunci ființă
Tot ce mișcă azi sub soare,
Într-o ordine perfectă,
Strălucită, uimitoare.
Din nimic, din neființă,
Din ce n-a fost niciodată
La Cuvântul Său puternic,
Toate s-au făcut deodată:
Și planete, și comete,
Și luceferi singuratici,
Și grăunții microscopici,
Și pulsarii enigmatici;
Și pământ și cer și stele,
Într-un iureș răzlețite,
S-au pornit să zboare-n goană
Pe orbite infinite…
O, Stăpân al tuturora!
Cel care mi-ai dat ființa!
Lasă Duhul Tău să-mi deie
Viața nouă și credința!
Și dintr-un nimic ca mine
De celule în răscoale,
Din nimic, fă o minune,
Fă oglinda slavei Tale.
Ce măreț ești Tu, Isuse!
Nimeni, Doamne, nu-i ca Tine!
Și eu, ce sunt decât praful,
Ghem de patimi și suspine!
Însă știu că faci din mine,
Din nimic, din buruiană,
O comoară pentru slavă,
Giuvaer pentru coroană. (vp)

Pentru luna Octombrie, lecțiile de studiu
biblic de miercuiri seara sunt
următoarele:
30 septembrie
Simon din Samaria este mustrat
Fapte 8:9-24.
Versetul de aur: „Pocăiește-te dar de
această răutate a ta, și roagă-te Domnului
să ți se ierte gândul acesta al inimii tale,
dacă este cu putință.” (Fapte 8:22)
7 octombrie
Saul din Tars începe să predice
Fapte 9:19b-31
Versetul de aur: „Și îndată a început să
propovăduiască în sinagogi că Isus este
Fiul lui Dumnezeu” (Fapte 9:20)
14 octombrie
Apostolul Petru predică neamurilor
Fapte 10:24-38
Versetul de aur: „Atunci Petru a
început să vorbească și a zis: «În adevăr,
văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că
în orice neam, cine se teme de El și
lucrează neprihănire, este primit de
El…»” (Fapte 10:34-35)
21 octombrie
Apostolul Petru își apără lucrarea
Fapte 11:1-18a
Versetul de aur: „Deci dacă Dumnezeu
le-a dat același dar ca și nouă, cine eram
eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu?”
28 octombrie
Dumnezeu îl scoate pe Petru din
temniță
Fapte 12:1-11
Versetul de aur: „Deci Petru era păzit
în temniță, și Biserica nu înceta să înalțe
rugăciuni către Dumnezeu pentru
el” (Fapte 12:5).

Comunicări

Foto, din duminica trecută, de sus în jos: Corul și
orchestra seara; Melody Paine cântă românește și
tatăl ei, Mark face o mărturie; T.I. Thomas; Ion
Ghencea din Seattle, spune poezia Pocăința; Chris
și Jessica Cimpoeș; Nicu Tătaru predică.

❖ Astăzi la serviciul de seară avem ca
oaspete în prog ramul de laudă
Domnului pe sora Eliza Piroșcă
Warden, căreia îi spunem un călduros
Bun Venit, și alăturăm aici notița
biografică pe care am primit-o: — Eliza
Piroşcă Warden s-a născut la Brăila, și a
crescut într-o familie de credincioși,
împreună cu cei cinci frați și surori ai ei.
A studiat pianul, vioara, canto la Liceul
de Artă “Hariclea Darclée.” În Brăila,
ea a cântat în corul și orchestra Bisericii
Baptiste “Sfânta Treime,” unde s-a si
botezată. Eliza a început să compună
cântări creștine de la treisprezece ani, și
a înregistrat patru CD-uri cu propriile
compoziții. În 2007, la vârsta de
optsprezece ani, Eliza a venit în Statele
Unite pentru a studia, cu ajutorul unei
burse, vioara și canto la Sanford
University, în Birmingham, Alabama. În
timpul facultății, l-a cunoscut pe Justin
Warden, cu care s-a căsătorit in 2011.
Acum predă canto, vioara, chitara și
pian la două academii de muzică din
Birmingham. Ea și sotul ei sunt activi în
Biserica Baptistă Christ Fellowship.
❖ Dintre musafirii care au fost cu noi
în duminica trecută amintim pe
următorii: Nicu Tătar, păstor la Hațeg
și soția Emma; Viorel și Maria Deac, de
la biserica Betania; T.I.Thomas,
misionar din India; sora Aurelia
Asztaloș din Arizona; Cornel și Marcela
Ardelean din Portland împreună cu
Lidia Marinca; Mark Paine și fiicele
Melody și Anna, din Ashville, N.C.

!!!!!!!„Mare!este!
Domnul!și!
lăudat!de!toți!
în!cetatea!
Dumnezeului!
nostru,!pe!muntele!Lui!cel!sfânt!“
(Psalmul!48:1)

Programul de seară

Duminica viitoare, la serviciul divin de
dimineață, Festivalul de laudă Domnului prin
fanfarele reunite „Soli Deo Gloria”.
◆Sora Nuți Brad s-a întors din
călătorie și ne-a adus salutări din
Arizona de la familia fratelui Nelu
Capotă și de la păstorul bisericii,
Ovidiu Horga.
❖ Duminica trecută seara surorile
au organizat o masă surpriză pentru
noii bunici Olimpiu și Mia Costin; în
familia fiicei lor s-a născut chiar
duminică prima nepoțică, Maya Olivia
Dacău, fiica lui Ovidiu și Ana-Maria
Dacău. Felicitări!
❖ Fr. Teodor Capotă
s-a întors în România,
după o ședere frumoasă
în mijlocul notru și a
fraților și surorilor de
corp. Dorim mult ca
Domnul să înlesnească
venirea lui Dorel din
nou la noi. ◆ Sora Violeta Stancu a
plecat într-un concediu în România.
❖ Să ne rugăm pentru fratele Puiu
Sezonov care a fost supus miercurea

5:00-6:30
Cântare comună
Rugăciune
Suită de cântări: Eliza Piroșcă
Cântare comună
Fanfara: “După ploaie și furtună”
Psalm: Dan Bogdan
Grup Coral
Fanfara: “Sub Ochiul Sfânt”
Anunțuri
Cântare comună / Colecta
Fanfara: “Nu lăsa să treacă
vremea”
Predica
Cântările comune, Andy Ordeanu
trecută unei operații grele și se află în
reabilitare prelungită. ◆ Alți bolnavi:
Pușa Buhai, Virgil și Elena Gașpar,
Ana Arcan, Caius Vicaș. ◆ Am fost
îndemnați să avem în rugăciune pe:
George Toader, din Berlin, Germania;
și Victor Juratoni, din Baia Mare.
Aceștia trec prin boli grele, și familiile
au nevoie de întărire de asemenea.
❖ Din Calendarul iudaic și lunar: ◆la
23 sept., Ziua Ispășirii (Yom Kippur);
◆de la 28 sept. până la 4 oct.,
Sărbătoarea Corturilor (Sukkot); ◆5
oct., A opta zi; ◆6 oct. Ziua Primirii
Legii; ◆în noaptea de 27/28 sept.
eclipsa de lună (luna în sânge).
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