7 August 2016

Programul copiilor în duminica trecută

Olimpiada vieții
„Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul!… Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se
supun la tot felul de înfrânări, și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună…” (I Corinteni
9:24-25)
Vineri seara trecută a început Olimpiada sportivă de la Rio de Janeiro în
Brazilia. Deși întrecerile sportive au loc la umbra colosalei statui de pe muntele
Corcovado, Cristo Redentor (Hristos Răscumpărătorul, la care a lucrat și artistul
român Gheorghe Leonida), întrecerile acestea sportive sunt cât se poate de
seculare, și totuși, după perspectiva pe care ne-o dă Sfânta Scriptură prin
apostolul Pavel, găsim ceva de învățat și din ele, din aceste întreceri sportive care
vor captiva atenția întregii lumi timp de 16 zile.
1. La nivelul spiritual suntem într-o alergare, viața în sine este o alergare, o
olimpiadă, și scopul alergării este să căpătăm premiul. Alergăm ca să urcăm
cândva pe podium și să căpătăm medalia. Există o cunună pe care ne-o va da
Dumnezeu, o cunună care nu se poate vesteji, cununa neprihănirii, a slavei, a
bucuriei veșnice. Să avem ochii la ținta pentru care trăim, la Premiu!
2. Nu e important numai pentru ce alergăm, dar și cum alergăm. Alergarea
în sine are anumite reguli, și exact ca la Olimpiadă, cine nu respectă regulile se
descalifică, pierde totul. De aceea, apostolul Pavel scrie corintenilor, „Alergați în
așa fel ca să căpătați premiul”.
Prin harul Domnului Isus, prin puterea Duhului Sfânt, să alergăm în așa fel
ca să căpătăm premiul ceresc al slavei.

Fratele Aron Orășanu s-a întors din
călătoria în România și ne-a adus
salutări de la biserica „Golgota” și
A a murit Anne a României, soția păstorii Daniel Mariș și Trandafir
regelui Mihai de Hohenzolern. A murit Popovici.
în după amiaza zilei de luni, 1 august,
Duminica trecută au fost primiți ca
la un spital din Morges, Elveția, având
în jurul ei familia întreagă. Avea 92 de membri, următorii:
- Lucia Răscol
ani. S-a născut Anne de Bourbon- Nelu și Aurora Hiriț
Parma, și s-a întâlnit cu regele Mihai la
- Pamfil și Ileana Răduț
Londra cu ocazia nunții viitoarei regine
a Angliei, Elisabeta II, cu Philip Cu multă bucurie la pragul acesta și cu
Mountbatten. O lună mai târziu la 30 îmbrățișarea noastră a tuturor, îi rugăm
decembrie 1947 regele Mihai a fost să-și păstreze entuziasmul în lucrare și
forțat să abdice și să plece în exil în mărturie, căldura dragostei în părtășie,
străinătate. Mihai și Anne s-au căsătorit și să fie câștigători de suflete pentru
la Atena în 1948. I-a plăcut să fie Împărăția lui Dumnezeu.
numită Anne a României. A fost
Astăzi, începe tabăra de vară
respectată și iubită pentru modestia și
loialitatea ei față de rege și țara organizată de biserica Betel în
Colorado, în apropiere de Parcul
Național Estes Park. Ne rugăm să le fie
tuturora de folos această retragere în
munți, și pentru trup și pentru suflet.
Iar la vremea potrivită să vină în pace
și cu bucurie în inimă, înapoi acasă.
Au început lucrările de remodelare
a unităților sanitare de la subsol, și vă
cerem tuturora îngăduința în
următoarele două săptămâni, cu
deranjul unui mic șantier. De asemenea
Fratele Alexa Popovici dă alteței sale Anne a
cei care doresc să susțină proiectul
României o Biblie în amintirea vizitei făcute în
biserica noastră.
acesta care are un capitol special în
a d o p t i v ă . J o i a t r e c u t ă t r u p u l casieria bisericii, vă rugăm în Numele
neînsuflețit i-a fost dus la Sinaia, în Domnului să dați o mână de ajutor.
castelul Peleș (locul de naștere al
regelui Mihai), apoi la palatul regal din
București, după care înmormântarea va Programul de după masă
avea loc la Curtea de Argeș sâmbăta
Cântare comună
viitoare, 13 august. Președintele
Poezie, Mia Cosmin
României, Klaus Iohannis a numit-o un
Solo, Amber Ilisie
simbol din cele mai frumoase, de
Cântare comună
înțelepciune, demnitate, și un far de
Poezie, Ana Bud
conduită morală. Ne amintim și noi cu
Solo, Edy Negru
duioșie de vizita făcută în 1990 de
Anunțuri, colecta
majestățile lor în biserica noastră, când
Predica
am avut ocazia să le împărtășim direct
(cântările comune, conduse de Dan Bulboacă)
Cuvântul dragostei lui Dumnezeu. n

Cântarea
Preaiubitului meu

—2—
„Voi cânta Preaiubitului meu,
cântarea Preaiubitului meu, despre via
Lui...” (Isaia 5:1).
Aici, în versetul acesta majestic, este
nu numai duioșia sentimentelor de
dragoste, bucurie, intimitate, dintre
Hristos Domnul și poporul Său, Biserica
Sa, dar găsim aici și subiectul cântării de
dragoste a Domnului, Preaiubitul nostru.
„Voi cânta… cântarea Preaiubitului
meu.” Surpriza pe care o avem aici este că
balada aceasta care este cântarea de
dragoste a Preaiubitului, superlativul
sentimentelor divine, este despre „via
Lui”. Nu greșim dacă spunem că toată
cântarea Preaiubitului se referă la poporul
Israel, la alegerea pe care a făcut-o
Dumnezeu din toate popoarele, ca să aibe
în Israel un popor care să fie al Lui, să fie
oglinda slavei Lui și în care să-Și arate
puterea. Și atunci parcă dăm din cap, și
ne mirăm. Cum a fost posibil ca un popor
atât de iubit să nu-L iubească pe Cel care
l-a ales să fie poporul Său, via Sa. Dar
mirarea e și mai mare când ne dăm seama
c ă Dumnezeu, care a cunoscut ș i
îndărătnicia lui Israel și căderea în păcat
și îndepărtarea de Cuvântul sfânt, totuși îl
iubește și cântă despre această vie a Lui,
cu toți strugurii ei sălbateci.
Apostolul Pavel scrie Romanilor, că
„prin alunecarea lor, s-a făcut cu putință
mântuirea Neamurilor, ca să facă pe Israel
gelos” (Romani 11:11). Ca o deducție clară,
toți cei mântuiți suntem cuprinși în
dragostea lui Dumnezeu, și suntem „via
Preaiubitului!”
Ce minunat! Dumnezeu are o cântare
de dragoste, și cântarea aceasta este
despre noi. Cum cântăm noi despre
Domnul, noi, cei preaiubiți de El?

Privirea sus!
Dușmanul rău cunoaște cât e ceasul,
Știe că timpul lui e măsurat,
De-aceea își ridică mereu glasul,
Și luptă să ne tragă în păcat.
Și vai, așa ușor ne înspăimântă
Cu strigătul de răcnet fioros.
Când peste noi de fapt e Mâna sfântă
Și apărarea lui Isus Hristos.
Răcnește, dar e numai gălăgie,
N-are putere-asupra celor sfinți,
Mai dă târcoale, pufăie urgie,
Dar are capul spart, e fără dinți.
Și azi vine cu stratagema veche
Să ne încurce-n câlți cu vorba lui,
Să nu mai știm ce vine la ureche,
Din toate, care-i vocea Domnului.
Păcat, în târgul larg al făr'delegii,
Se-amestecă și unii pocăiți...
Încearcă ale iadului arpegii,
Și sorb curioși otrava amețiți.
Se vând acum pe la tejgheaua lumii
Produse proaspete făcute-n iad,
Le cumpără la coadă toți nebunii,
Și-atâți sărmani în plasa morții cad.
Se vând minciuni azi la televizoare,
Cum se vindeau cândva la noi gogoși,
Doar că-s umflate și otrăvitoare,
Și le împart artiștii faimoși.
Și câte nu mai face necuratul,
Ca să ne-atragă-n planul lui spurcat:
Când ne mai ia ușor cu lăudatul,
Când ne trântește ca un leu turbat.
Dar n-are o plăcere mai drăcească
Decât atunci când ne uităm la el,
Atunci el poate să ne păcălească,
Fiindcă nu privim la Sfântul Miel.
Deci, frați, surori, de har și înfrățire,
Privirea sus, la Cel ce ne-a salvat!
Avem un viitor și-o nemurire,
Isus Hristos e-al nostru Împărat! (vp)

Citirea zilnică a
Bibliei în luna
AUGUST
„Strâng Cuvântul Tău în inima
mea ca să nu păcătuiesc
împotriva Ta” (Ps. 119:11)

1. II Regi 20:21
2. Țefania 1-3
3. Habacuc1-3
4. II Regi 22-25
5. Obadia
Ieremia 1-2
6. Ieremia 3-5
7. Ieremia 6-8
8. Ieremia 9-12
9. Ieremia 13-16
10. Ieremia 17-20
11. Ieremia 21-23
12. Ieremia 24-26
13. Ieremia 27-29
14. Ieremia 30-32
15. Ieremia 33-36
16. Ieremia 37-39
17. Ieremia 40-42
18. Ieremia 43-46
19. Ieremia 47-49
20. Ieremia 50-52
21. Plângeri 1-5
22. I Cronici 1-3
23. I Cronici 4--6
24. I Cronici 7-9
25. I Cronici 10-13
26. I Cronici 14-16
27. I Cronici 17-19
28. I Cronici 20-23
29. I Cronici 24-26
30. I Cronici 27-29
31. II Cronici 1-3
„Cum își va ținea tânărul curată
cărarea? Îndreptându-se după
Cuvântul Tău” (Ps. 119:9)

„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)

Duminică, 21 August, 1-4 PM , misionarul Ken
Krupe va ține la noi un curs de pegătire pentru
instructorii de la AWANA. Se va servi o masă celor ce
participă. Îndemnăm pe cei care au la inimă lucrarea
cu copiii în biserica Betel, să participe cu entuziasm la
această sesiune de pregătire.
Miercuri, 24 August, vom avea cu noi pe fratele
Belciu Busuioc din Melbourne, Australia. Veniți la
timpul de închinăciune între 7:00 și 8:00 seara.

Ghicitoare biblică
Am fost trimis, dar ce’ - m-am dus?
M-am dus, dar nu unde mi-a spus.
Și când la drum m-am hotărât
Am dat de apă peste gât.
Târziu, după ce-am predicat,
Și oamenii s-au pocăit, m-am supărat…
(săptămâna trecută: piatra din praștia lui David)
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