27 Decembrie 2015

Răscumpărați vremea!
„Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele!” (Efeseni 5:16).
Suntem în ulBma duminică din anul Domnului 2015 și
este o vreme a bilanțului, a cercetării vieții, a întristării
pentru eșecuri, a bucuriei pentru succese. Dar în mod
special, duminica aceasta să ﬁe o zi de laudă Domnului, o
zi de mulțumire Celui care ne-a călăuzit în ﬁecare zi din an, să
ﬁe o zi de har de la Dumnezeu și de închinare Domnului. Am fost noi
oare buni ispravnici ai Bmpului, sau nu? Dumnezeu ne-a dat și în anul
acesta 365 de zile. Ce am făcut cu ele? Am folosit anul acesta pentru mărturie,
pentru lauda Domnului, pentru chemarea altora la mântuire? Apostolul Pavel
folosește în versetul de mai sus cuvântul grecesc „kairon” care înseamnă Bmp,
dar nu un Bmp oarecare, ci Bmpul special al ocaziilor pentru lucrare.
Răscumpărați vremea înseamnă: „Cumpărați Bmp, procurați-vă Bmp pentru
misiune, pentru slujirea Domnului Isus, ﬁindcă alWel, vă cheltuiți viața în zadar.
„Kairon” poate ﬁ un moment care să treacă fulgerător de repede, și se
poate pierde. Când pescarul aruncă undița în apă, el așteaptă o zmucitură a
ﬁrului, și clipa aceea este momentul acțiunii. Dacă pierde momentul acela, dacă
e neatent și nu folosește momentul acela, degeaba pescuiește. Apostolul ne
îndeamnă să ﬁm atenți la clipele din viața noastră; „vremea posibilităților” nu
apare des, ﬁindcă zilele sunt rele. De aceea el ne averBzează să ﬁm atenți, să
umblăm cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți (v. 15).
Așa este: au o inimă înțeleaptă cei ce-și numără bine zilele (Ps. 90:12), își fac
socoteala corectă a anilor, caută vremea misiunilor, cheltuie orice ca să-și
procure un Bmp în care să aibe roadă pentru Împărăția lui Dumnezeu.
Răscumpărați vremea! Ocazii pe care Dumnezeu ni le oferă ca să lucrăm ca
ucenici ai Lui… Ocazii ale iubirii, ale cuvintelor de mângăiere, ale ochilor cu
lacrimi de iertare… Ocazii ale mărturiei, când cineva așteaptă un cuvânt de milă
și îndurare din partea lui Dumnezeu, și noi suntem aleși să le ducem cuvintele
harului… Ocazii ale răbdării, când ni se încearcă blândețea pe nicovala suferinței
și ni se călește credința în jarul cuptorului încins de șapte ori… Ocazii ale
cântărilor de laudă, nu în adunarea mare a copiilor lui Dumnezeu, ci în
singurătatea unei boli care ne strânge oasele… O, Doamne, ajută-ne să
răscumpărăm vremea, să șBm să folosim ocaziile pe care ni le dai în viață.
A mai zburat un an. S-a dus în cronicile păstrate de Dumnezeu. ȘBm că avem
haul să scriem și pentru anul 2015 că Dumnezeu a fost cu noi, că ne-a călăuzit și
ne-a păstrat cu mâna Lui tare. Slăvit să ﬁe Numele Domnului!

Programul săptămânii
Joi, 31 dec., seara de Ajun a
Anului Nou, vom avea adunare
de la orele 7:00. (notați din nou că
miercuri nu vom avea adunare)
Vineri, 1 Ianuarie 2016,
Ziua de Anul Nou, vom avea
adunare de la 11:00 dimineața.

Comunicări

Dăm slavă Domnului pentru
bucuriile sărbătorești pe care le-am
avut în Casa Domnului cu ocazia
Crăciunului. S-au revărsat din plin
peste noi binecuvântările Domnului.
Fratele Costel și sora Mia Oglice
ne-au adus în duminica trecută vești
bune de pe câmpul Evangheliei în care
lucrează, fiind acum directori pentru
Europa și Asia în cadrul organizației
Precept Ministries. Ei au fost la noi
împreună cu fiica Eunice Oglice, din
Atlanta
Duminica trecută am salutat între
noi pe sora Iulia Răduț, din Sibiu,
nepoată a fraților Pamfil și Mircea
Răduț, venită în vizită la rude în
America.
Ne-am bucurat de musafirii care
au ales să fie cu noi la închinăciune în
săptămâna trecută: sora Dinculescu,
din Canada (mama sorei Lili Mircu);
Tiberiu Truța, din Lynchburg,

Virginia; Emanuel Zaica, familia
Călin Pop, Gaby și Suzy Georgescu;
familia Ardelean, din California,
înrudiți cu familia Bredău; Emilia
Brad, din New York; Dennisse
Mureșan, familia Andrei și Andrea
Tișler; Adrian, Emily și Austin
Sporea, din Kentucky; familia Vali
Gava.
Ne bucurăm de însănătoșirea dată
de Domnul fraților Victor Moșman și
Larry Gașpar, care au fost la adunare
în ziua de Crăciun. Să ne rugăm
pentru fratele Gramma, sora Maria
Deac, fratele Iacob Sezonov, sora
Pușa Buhai, și ceilalți bolnavi.

O veste de mare
bucurie pentru familia
Bilba Emil și
Augustina, și pentru
noi toți. Domnul a făcut lucrul
acesta și este o minunăție în ochii
noștri. În preajma Crăciunului,
pe data de 19 decembrie sora
Augustina Bilba a dat naștere
unui copilaș de parte bărbătească
(lungime 21 inch, greutate
7lbs-14oz), care a căpătat numele
Jadon Emilian Bilba. Dăm
slavă lui Dumnezeu pentru
lucrarea Lui minunată!

De la Casieria Bisericii

Anunțuri pentru sfârșit de an
Astăzi este ultima duminică pentru contribuții prin colectă duminicală,
pentru anul 2015, și ultima zi pentru a preda bonuri pentru donații și cheltuieli
pentru decontări financiare („expense reimbursements”) pe anul 2015.
Joi, 31 Decembrie, va fi ultima zi pentru contribuții prin colectă, prin
website-ul bisericii, sau prin poștă, pentru anul 2015 (scrisorile care conțin
donații trebuiesc ștampilate de Oficiul Poștal până la data de 31 decembrie.
Pentru a asigura decontarea contribuțiilor pe anul 2015, vă rugăm să nu
trimiteți documentele de taxe (’income tax return’) la IRS înainte de a primi în
scris declarația contribuțiilor pe anul 2015 de la casieria bisericii (care urmează
să fie finalizată în cursul lunii ianuarie 2016).

Prin harul Domnului . . . .

Întrebări din subiecte
biblice:
1). Ce amănunt aflăm despre
picioarele israeliților în timpul celor
40 de ani de călătorie prin pustie spre
Canaan?
2). Câți ani avea Caleb când a fost
trimis să iscodească țara Canaanului
împreună cu ceilalți unsprezece?
3). Cine a avut 70 de fii și nepoți,
care călăreau pe 70 de mânji de
măgari?
4). În câți ani a terminat Solomon
construcția Templului din Ierusalim?
5). Câți ani i-au spus iudeii
Domnului Isus că a durat rezidirea
Templului din Ierusalim?

Cuvântul S-a făcut trup
Eugene Cernan, unul din
astronauții americani care a umblat pe
lună, a descris tabloul uimitor al
pământului văzut de acolo: „Lumea
noastră mi-a
apărut deodată ca
un glob imens,
frumos, parcă
pictat într-o
culoare albăstruie
și albă. Îi vezi
rotunjimea de la
Antarctica până la
Polul Nord.
Pământul este atât de perfect! Plutește
în spațiu fără să fie atârnat de fire, și
fără să aibe vreun punct de sprijin.
Doar plutește. Un tablou fascinant, de
nedescris…” Contemplând la infinitul
spațiului și timpului, Cernan spunea că
i se părea că vede pământul cu
perspectiva ochilor lui Dumnezeu când
a creat planeta noastră. Și deodată a
fost copleșit de un alt gând, Cel care le-

„Întărește-te
și
îmbărbăteazăte. Nu te
înspăimânta și
nu te îngrozi,
căci Domnul, Dumnezeul tău este cu
tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)

Răspuns la întrebările din
săptămâna trecută
1). Cinci luni, Luca 1:24. 2). După ce
au plecat magii, Matei 2:13. 3).
Ieremia 31:15. 4). Osea 11:1. 5). Isaia
9:1.
————————
Patru profeți și doi regi:
Isaia, Ieremia, Moise, Mica,
Quirinius, Irod,
a creat pe toate este Același care le
susține pe toate, și mai mult, este
Același care a
coborât pe planeta
noastră ca să se nască
la Betleem. Minunea
minunilor!
„El, care este
oglindirea slav ei și
întipărirea Ființei Lui, și
care ține toate lucrurile cu
Cuvântul puterii Lui, a
făcut curățirea păcatelor,
și a șezut la dreapta Măririi în locurile
preaînalte” (Evrei 1:3). Apostolul Pavel
scrie: „El este mai înainte de toate lucrurile,
și toate se țin prin El” (Coloseni 1:17). Iar
evanghelistul Ioan scrie: „Toate lucrurile
au fost făcute prin El, și nimic din ce a fost
făcut, n-a fost făcut fără El” (Ioan 1:3). Nu
e de mirare că apostolul Pavel
izbucnește într-o exclamație de laudă
Domnului: „Din El, prin El și pentru El
sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci!
Amin!” (Romani 11:36).
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