21 Februarie 2016

„Iată Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu, și deschide
ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine” (Apocalipsa 3:20).
Prin harul Domnului în duminica trecută tinerii și copiii noștri au
prezentat sceneta „Șapte Uși”, având ca bază poezia scrisă de poetul
Costache Ioanid. Mulțumim tuturor celor care au lucrat la reușita acestei
prezentări, și cu o notă specială de felicitare tinerilor care au știut
versurile pe de rost. Fratele Vasile Tămășan a făcut introducerea la
scenetă, amintind rolul poetului Ioanid în formarea caracterului unei
generații care îi sorbea poeziile și căuta lumina harului lui Dumnezeu. Iar
fratele Cornel Bahnean a spus cuvintele de final cu învățături practice de
cercetare personală în legătură cu textul de la Apocalipsa 3:20. Recitatorii
au fost: Sylvan Popovici, Ruth Tămășan, Alex Răscol, Cindy Popovici,
Ovidiu și Edy Bahnean, Cristina Bogdan, Laviniu Bredău, și Silviu
Moșman.
Pentru fiecare din noi rămâne întrebarea, cum e ușa inimii față de
dorința Mântuitorului să intre în ea? Este ușa deschisă pentru El, sau e
închisă, fiindcă avem preocupări mai urgente, dorințe mai scumpe, și
Domnul Isus e lăsat afară? În ultima scenă Îl vedem pe Domnul cum
intră în inima celui care cerea ajutor, și face curățenie, aruncă afară tot ce
e gunoi și murdărie, aduce eliberarea de păcate. Călătorul care ne aduce
fericirea vrea să stea la masă cu noi. Primește-L în inima ta chiar azi!

Aducem bisericii câteva din cauzele
de rugăciune și mijlocire înaintea
Domnului, pentru…
- Mila Negrău, care urmează să fie
supusă în câteva săptămâni unei
operații la iinimă. Mila este fetița
fratelui Sandy și a sorei Roxana
Negrău.
- Michelle White, cunoștință a sorei
Maria Constantin, care a primit
diagnosticil medical de cancer și e întro stare grea, depresivă.
- Nicu Arcan, operat la inimă în
Atlanta, la vârsta de 82 de ani.
- Remus Moroșan, a cărui mamă a
trecut la Domnul miercuri 17 februarie,
în urma unui atac masiv de cord, și
fratele Remus a plecat la
înmormântare în România. Fratele
Remus Moroșan are multe compoziții
și armonizări muzicale pe care le cântă
fanfara noastră și este instructorul
nostru muzical pentru cei care s-au
înscris să învețe să cânte la instrumente
de suflat.
- Victor Moșman care s-a întors
împreună cu sora Lidia de la
înmormântarea tatălui, Ghe. Moșman
la Tulcea, după o călătorie grea pentru
starea sănătății.
Ne-am
bucurat să
fim împreună
cu fratele
Cristian
Botica,
student la US
Air Force Academy în Colorado Springs,
venit într-o vizită scurtă la familia
Marius și Ofelia Bonca.
La serviciul divin de seară în
duminica trecută am salutat între noi
familia Ruben și Aida Crâșmariu cu cei
șapte copii ai lor. Sora Aida este fiica
fratelui și sorei Gheorghe și Letiția
Țârlea. Ne-am bucurat mult să vedem
întreaga familie în mijlocul nostru.

T â n ă r a
Anca Răscol
mulțumește
tuturo r c elo r
care au fost gata
să o ajute cu un
suport financiar
dat pentru
misiunea făcută
în Haiti în luna
ianuarie, în grupul școlii medicale pe
care urmează s-o absolve în toamna
aceasta. Lucrarea misiunii a fost la un
orfelinat și un dispensar din Haiti.
=====

Despre Tabăra noastră de vară
Îngăduiți câteva cuvinte despre
tabăra din vara aceasta. Tabăra va
începe la 7 august, cu o masă de seară
pe care o vom avea împreună. Puteți
veni oricând în după masa zilei de 7
august. Tabăra va ține până pe 11
august, după dejunul de dimineață.
După terminarea taberei nu avem nici
un program; fiecare poate merge unde
dorește, la un resort de odihnă, sau să
se întoarcă acasă. După cum s-a
anunțat, prețul este următorul, după
vârstă, pentru fiecare persoană: până la
5 ani, gratuit; între 6 și 12 ani, 250
dolari; peste 13 ani, 350 dolari.
Cei care s-au înscris sunt rugați să
plătească costul la casieria bisericii, la
fratele Dan Bulboacă, cu specificația
pentru Betel Colorado Summer Camp. Plata
trebuie făcută până la data de 31 Mai.
Pagina pe Internet a campului este:
www.highlandscamp.org
Toate locurile sunt deja pline, dar în
caz că cineva dorește să se mai înscrie,
să ia contact cu mine prin email sau
direct la Dan Bulboacă. Vom încerca să
acomodăm în măsura posibilităților pe
toți cei care doresc să vină.
Alex Popovici

(sus) Surorile la studiu biblic ieri dimineață. „Cine cugetă la Cuvântul
Domnului găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul este fericit” (Prov. 16:20).
(jos) Grup de tineri conduce o cântare duminica trecută cu tot poporul.
„Cînd Te voi lăuda, voi ﬁ cu bucuria pe buze…” (Ps.71:23)

Din Almanahul lunii Februarie
*1837, 5 februarie. S-a născut în
Northfield, Massachusetts, evanghelistul
Dwight L. Moody. La vîrsta de 18 ani,
pe când lucra în prăvălia de pantofi a
unchiului său, și-a predat viața
Domnului Isus, la mărturia învățătorului
de la clasa de Școala Duminicală. A
devenit unul din cei mai elocvenți
predicatori ai vremii, mii de oameni
predându-și viața Domnului la predicile
lui.
*****
*1570, 6 februarie. Diaconul Coresi a
tipărit la Brașov cea dintâi Psaltire în
limba română.
*****
*1478, 7 februarie. S-a născut Thomas
Morus, umanist catolic englez, teolog
strălucit, respectat chiar și de dușmani
pentru caracterul său integru; s-a opus
divorțurilor regelui Henric VIII.
Decapitat pentru trădare în 1535.
*****
*1826, 11 februarie. S-a născut
Alexander Maclaren, predicator baptist
scoțian din Glasgow. Între 1858-1903 a
fost păstorul bisericii baptiste Union
Chapel din Manchester. A fost primul
președinte al Alianței Mondiale Baptiste.
A fost supranumit în vremea sa prințul
predicatorilor.
*****
*381, 12 februarie. A murit episcopul
Meletie al Antiohiei, apărător al
credinței, apologet curajos împotriva
ereziei arianiste; a prezidat Sinodul de la
Constantinopole în 381.
*****
*1915, 12 februarie. A murit la vârsta de
95 de ani poeta oarbă Fanny Crosby,
autoarea multor cântări, printre care:
O, ce simțire!, Slăvit fii Isuse, Al tău sunt
Doamne.

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

— seara —
Cântări Comune
Rugăciune
Cântare Comună
Poezie: Mia Costin
Duet:
Ileana Răduț & Dana Bulboacă
Poezie: Viorica Opriș
Fanfara
Binecuvântare: Jadon Bilba
Cântare Comună:
Vrednic Ești de Cinste
Cvartet
Fanfara
Cântare comună
Anunțuri și Colectă
Cântare Comună
Predică
Încheiere și Benedicție
(Cântările Comune conduse de
Andre Ordeanu)
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