4 Decembrie 2016

Meditație
Adventul, cele patru săptămâni dinainte de Sărbătoarea Nașterii Domnului
Isus, este un timp de cercetare personală în vederea apropierii Venirii Lui ca
Rege al nostru. La prima Sa pogorâre a venit ca prunc născut de Maria și așezat
în scutece într-o iesle. La a doua Sa venire, El va veni ca Împărat glorios
împreună cu sfinții îngeri. De aceea, timpul acesta este și un timp de pocăință, în
pregătirea noastră pentru întâmpinarea Domnului.
„La miezul nopții, s-a auzit o strigare: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!” (Matei
25:6). Suntem noi gata la strigătul acela de la miezul nopții? Suntem gata să-L
întâmpinăm pe Domnul? Avem hainele albe, curate și sărbătorești ale sfințeniei,
ca să strigăm Osana? La Florii, o sărbătoare profetică pentru tabloul intrării
Domnului în Cetatea Sa de scaun, mulțimea a luat ramuri de finic și i-au ieștit în
întâmpinare, strigând, „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului,
Împăratul lui Israel.” Suntem noi gata pentru întâlnirea aceasta glorioasă?
Să ne amintim la acest Advent că a fi credincioși ai Domnului înseamnă a fi
martori ai Lui în mijlocul unei societăți antagoniste credinței, înseamnă să fim
gata de suferință pentru Numele Lui. La Fapte 8:1 e scris: „În ziua aceea, s-a pornit
o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim.” Prigoana s-a declanșat într-o zi, dar
tot atunci s-a declanșat și răspândirea Bisericii de-alungul veacurilor.
Să ne pregătim pentru Venirea Domnului!

Ai stat, Isuse, lângă noi!
După o viizită frumoasă în America
sora Felicia Sala s-a înapoiat în
România, la Arad. În timpul cât a stat
în America a fost găzduită de familia
Aurel și Ica Burcă, iar noi ca biserică
ne-am legat în părtășie cu sora Felicia,
și simțim parcă o pierdere prin
plecarea ei înapoi în România. Ne
rugăm ca Domnul s-o binecuvinteze.
Ne bucurăm că astăzi este cu noi s.
Camelia Siminescu, din Atlanta, venită
în Chicago la verișori (Valentin,
Ronella, Laurian) și în vizită la biserica
„Betel”. De asemenea, Alex și Melania
Popovici, din Brighton, Colorado, sunt
cu noi, și ne bucurăm pentru surpriza
aceasta pe care ne-au făcut-o. La fel,
sora Laura Brad, din Frisco, Texas, se
află în mijlocul nostru și ne bucurăm
nespus. Toți aceștia sunt la noi cu
ocazia unui eveniment special în
familie, și ne rugăm ca bucuria noastră
să fie deplină în dragostea și harul
Domnului Isus.
În săptămâna trecută am fost
vizitați de: - Bogdan Ilisie, din Bujac
(Arad), membru în corul Filarmonicii
din Arad; - Alin Loloș, fost magician
hipnotist, care s-a pocăit; - Iurie Braga,
din Republica Moldova.
Fratele Mitroi Dan și s. Viorica,
fiind prinși de boală și în depărtarea
domiciliului lor în Wisconsin, salută
biserica noastră cu Efeseni 5:19-20.
Alți bolnavi pentru care ne rugăm
sunt: Nicu Clonda, Virgil și Elena
Gașpar, Maria Brânceanu. Să avem în
rugăciune pe s. Ana Moț, din Ineu, a
cărei sănătate este șubredă, mama sorei
Felicia Piroș.
Mulțumim surorilor care au
pregătit masa de Thanksgiving în joia
de 24 noiembrie, înainte de serviciul
divin. La fel, mulțumim surorilor și
tinerilor care au ornamentat cu fructe
și legume masa din sanctuarul bisericii
(pagina din față).

Ai stat, Isuse, lângă noi,
Când lovituri veneau puhoi,
Și numai Tu, smerit și blând,
Ne-ai scos din groapă și mormânt.
Ai stat cu lacrimi pe obraz,
Ne-ai apărat ca un viteaz,
Și-n frământări de greu război,
…Ai stat cu noi!
Nu ne-ai lăsat să dăm 'napoi,
Când hoardele loveau în noi…,
Când am căzut pe drum cu spini,
În gura lupilor haini,
Când n-aveam nici un ajutor,
Sub cer de plumb apăsător…
Când lupta se dădea în toi,
…Ai stat cu noi!
Când pasul ne era greoi,
În bezna tristului zăvoi,
Fulgerător ne-ai ridicat,
Cu Fața Ta ne-ai luminat;
Ai strâns la Tine pe sărmani,
Pe zdrențăroși și pe orfani.
Când „frații” aruncau noroi,
…Ai stat cu noi!
Ai stat, Isuse, lângă noi,
Când lacrimi ne curgeau șiroi,
Și ne-ai ținut cu braț vânjos,
Niciunul să nu cadă jos;
Ne ții cu mâini de Elohim,
Și când trăim și când murim...
Da, totdeauna în nevoi
…Ai stat cu noi!
Pe drumurile de nevoi,
Mai lasă Duhul Sfânt la noi,
S-aprindă pe altar cărbuni,
Și să vedem din nou minuni,
Să ridicăm spre Cer făclii,
Aprinse-n dor de veșnicii,
Și pân' la Ziua de apoi,
…Rămâi cu noi! (vp)

Traian Dorz

1914 - 1989
A fost 16 ani întemnițat la
Oradea, Gherla și
Periparava (în Deltă).

„Diavolul nu știe
niciodată că, până la
urmă, toate uneltirile lui contra lui
Hristos și a Lucrării Sale vii, n-au
făcut decât să se aleagă mai curat
ceea ce voia el să întineze... Și să
răspândească și mai puternic ceea ce
voia el să nimicească.
Furtuna n-a stins niciodată un foc
viu, ci numai pe acela care începea și
așa să fie mort. Cernerea n-a pierdut
niciodată grâul care era sănătos, ci
numai pe acela care și așa era sec.”
(Traian Dorz - Lupta cea bună)

P r o i e c t u l c a s e i d i n Ju n g l a
Amazonului la San Fausto, în Peru,
proiect început de cei trei tineri de la
noi, Sylvan, Clement și Dany, este
aproape terminat. Partea de acoperiș
care rămăsese de montat a fost
montată, iar podeaua a fost instalată.
(De pereți n-au nevoie deocamdată). vedeți imaginea de mai sus.
Marc, Adina și Zsolty, misionarii din
Peru, transmit salutări bisericii și Din activitățile luni decembrie
fotografia clădirii folosită pentru studiu
biblic în special pentru copii, de două
Sâmbătă, 10 dec. 6:00pm - 8:30pm
ori pe săptămână.
Masa de Crăciun

1 Decembrie,
Ziua României
La 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia,
în inima Transilvaniei, Marea Adunare
Națională a votat unirea Transilvaniei,
Banatului, Crișanei și Maramureșului
cu România, unire sărbătorită cu mult
entuziasm de o mare adunare populară.
Actul de la 1 Decembrie 1918
împlinea dorința celorlalte principate
românești de a fi o singură națiune: la
Chișinău (27 martie/9 aprilie 1918) și
Cernăuți (15/28 noiembrie 1918) prin
care Basarabia și Bucovina reveneau în
hotarele României.
Astfel, în anul 1918 granițele
României au cuprins și Bucovina și
Basarabia și Banatul, Crișana
Maramureșul și Transilvania. După
veacuri de separare în imperiile rus,
otoman și austro-ungar, și împotriva
elitei politice a vremii, s-a născut o țară
nouă, România, o minune a lui
Dumnezeu în istorie.

Duminică, 11 dec. Serviciul de seară
Botez noutestamental
Vineri, 16 dec. 7:00pm - 8:00 pm
Fanfara la Fashion Outlet Mall
(5220 Fashion Outlet Way,
Rosemont)
Sâmbătă, 17 dec. - 7:00pm - 9:00pm
Fanfara la Pacific Grdn. Mission
(1458 S. Canal St. Chicago)
Marți, 20 dec. 11am - 7:00pm
Copiii vor merge cu Colinda
Duminică, 25 dec. Ziua de Crăciun
dim. Suita de Crăciun a fanfarei
seara, Concertul Corului și
Programul copiilor
Sâmbătă, 31 dec. Ajunul Anului Nou
seara, 7:00pm - 9:00pm
Cântă fanfara și corul

„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)

De ce, tocmai Maria?

Odăița rugăciunii

Dacă cineva ar vrea să producă un reportaj
de faimă, care să capteze o audiență imensă,
să facă vâlvă prin personajele pe care le invită,
ar chema pe cei mai vestiți milionari, cei mai
bogați bancheri, oameni de succes în domeniul
politic sau militar. Dar Dumnezeu nu lucrează
așa. Când începe și declanșează istoria
răscumpărării oamenilor, El alege o tânără
modestă, logodită cu un tâmplar sărac, dintrun cătun pierdut printre dealuri, într-o țară
înrobită de cruzimea unui imperiu putrnic.
Poate e logic să ne întrebăm, de ce tocmai
Maria? De ce Iosif ? De ce Betleem? De ce
Nazaret? Oameni simpli, obișnuiți. Ca și noi!
O Marie care se înfricoșează când aude
cuvintele Îngerului, și nu le înțelege deplin. Și
cine le-ar putea pricepe? Nu era mai normal,
am spune noi, să fie cineva înrudit cu cezarul
care domnea pe tronul Romei? De ce o tânără
necunoscută, săracă, de care nimeni n-a auzit?
Dar aceasta este metoda lui Dumnezeu
dintotdeauna. Dacă Avraam ar fi fost un
războinic vestit, cu o armată mare, am fi zis că
puterea aceasta l-a păzit de dușmani. Dacă
Moise ar fi fost un orator talentat, am fi spus
că oratoria lui a biruit pe Faraon. Dar, cu cât
sunt oamenii aleși de Dumnezeu mai
nepotriviți, mai slabi și fără putere, cu atât
Dumnezeu Își arată puterea Sa și Își
împlinește planul. De ce, tocmai Maria? Ca să
învățăm și noi să spunem cuvintele, „Facă-mise după cuvintele Tale, Doamne!”

Fiecare credincios trebuie să
a i b e c ă m ă r u ț a s e c re t ă a
rugăciunilor de taină. Acolo e
locul de întâlnire cu Domnul și
acolo în rugăciune ne ușurăm
de poveri, acolo Îi spunem lui
Dumnezeu problemele care ne
apasă, acolo suntem noi și
Dumnezeu, destăinuindu-ne
secretele înaintea Lui, acolo Îi
vorbim deschis și fără înconjur.
Acolo se poate înălța muzica
inimii noastre fără vreo piedică.
Despre apostolul Petru ni se
spune că se ruga sus, pe terasa
casei de la malul mării. Iona se
ruga în pântecele peștelui. Și
Mântuitorul spune: „Când te
rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa,
și roagă-te Tatălui tău, care este în
ascuns…” (Matei 6:6)
Psalmistul spunea: „Doamne,
auzi-mi glasul dimineața! Dimineața
eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine
și aștept” (Ps.5:3).
Caută să ai un loc secret,
personal și liniștit, care să fie
pentru tine „odăița rugăciunii.”
Caută să ai zilnic un timp
stabilit pentru timpul de
rugăciune în odăița rugăciunii.
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