1 Ianuarie 2017

La Mulți Ani binecuvântați de Bunul Dumnezeu !

Însuﬂețește-Ți lucrarea în cursul
anilor, Doamne!

„Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-Ți lucrarea în cursul anilor,
Doamne! Fă-Te cunoscut în trecerea anilor! Dar, în mânia Ta, adu-Ți aminte de îndurările
Tale!” (Habacuc 3:2).
Ce rugăciune fierbine a țâșnit din inima proorocului Habacuc!
Dumnezeu a pronunțat judecata împotriva unei lumi răzvrătite împotriva Lui și
împotriva legilor Lui. Mai era vreo speranță? Mai era vreo scăpare? Iată că
Dumnezeu vine din Teman, vine din muntele Paran! Până și cerurile se înfioară.
Se prăbușesc munții, se sfărâmă în praf dealurile. Ciuma și molima sunt în
vuietul pașilor Lui. Etiopia e cuprinsă de groază. Temeliile pământului se
clatină. Proorocul Habacuc e îngrozit. Dar El aleargă la Domnul și mijlocește
pentru lucrarea care încă nu s-a terminat. Poporul Domnului pare distrus. Sfinții
Lui fără putere. El se roagă Domnului și spune: Viața Ta, Doamne, Suflarea Ta
de putere și viață nouă, pune-o în lucrarea Ta. Însuflețește-Ți lucrarea după cum
trec anii, cu fiecare an dă-ne mai multă energie. Trec anii și trec și puterile
noastre, dar nu ale Tale, Doamne! Se duc anii noștri, și se duc visurile noastre
prăbușite, dar vigoarea și frumusețea harului Tău nu trec niciodată. De aceea,
adu-Ți aminte, Doamne de îndurările Tale! … Aici e speranța noastră pentru
Anul Nou 2017! Doamne, adu-Ți aminte de noi, după îndurarea Ta cea mare!

Biserica Betel a fost salutată de mulți
frați și surori din alte orașe, atât din
SUA cât și din România, care ne-au
urat un An Nou cu har și binecuvântări
cerești de la Părintele luminilor. Astfel,
și noi le-am făcut aceeași urare în
bucuria frăției ce ne leagă și în
dragostea Duhului. La fel, tuturor celor
care citesc acest Buletin pe cărările
Internetului le dorim zile de bucurie și
pace în tot anul nou 2017, iar
binecuvântările Domnului să fie mereu
proaspete, luminoase și cu parfum
ceresc în ele.
Din programul săptămânii viitoare,
fiind prima săptămână din an, anunțăm
că vom avea în zilele de marți, miercuri
și joi seara, ore de rugăciune, de la 7:00
- 8:00. Vom sta înaintea Domnului în
mijlocire:
- pentru câștigarea la Domnul a
fraților noștri de neam, a celor pe care
dorim să-i vedem adăugați la Împărția
slavei lui Dumnezeu;
- pentru pacea Ierusalimului, pacea
în lume, pacea în familiile credincioșilor
și între „oamenii plăcuți Lui”; pentru
România, America;
- pentru întărirea și creșterea
Bisericii, pentru creșterea noastră în
cunoștința Domnului Isus, pentru
sfințirea noastră și curajul mărturiei,
pentru tineretul și copiii bisericii;
- pentru Biserica în prigoană, pentru
familiile celor credincioși, pentru
misionarii plecați în câmpul de lucru al
Evangheliei.
Vă îndemnăm să faceți jertfa aceasta
și să veniți la casa Domnului pentru
timpul de rugăciune la început de an.
În duminica trecută am avut bucuria
să avem între noi ca musafiri:
- sora Gargoniță Eva, din Viena,
Austria, cuscră cu sora Ana Jurchela;
- Tânărul Tiberiu Truța, din North
Carolina, venit la părinți, Viorel și
Elena Truța;

- familia Nelu și Elena Brad
împreună cu fiica Laura Brad și
Fabiola Ciortan, fiica fratelui Ciortan,
păstorul bisericii din Dallas, Texas.
- familia Isaia Curtean au fost la
adunare cu un oaspete prieten al
dânșilor, fratele Lupșa, din Cluj, în
casa căruia s-a format de curând o
adunare.
Salutăm cu bucurie în mijlocul
nostru pe fratele și sora Viorel și
Nicoleta Bogdan, din San Francisco.
Fratele Viorel și fratele Dan Bogdan de
la noi sunt frați de corp. E un har să vă
avem între noi.
Astăzi, Chris și Natalie Constantin
doresc să se înfățișeze înaintea
Domnului cu copilașul născut în
familia lor, Noah Gabriel Constantin,
nepoțelul sorei Mariana Constantin de
la noi. Iată că în prima zi a anului nou,
Dumnezeu ne deschide o ușă prin care
vrea să arătăm dragostea noastră,
caldă, sinceră, luminoasă, față de niște
străini de părtășia bisericii, și, cerând
bunătatea Domnului peste copilașul
adus la binecuvâtare, să cerem ca și
părinții să simtă dragostea și bunătatea
lui Dumnezeu.
Dăm slavă Domnului pentru
atmosfera sărbătorească din adunarea
noastră în duminica trecută, adusă și
prin cântările fanfarei (dimineața) și ale
corului (seara). Iar copiii, cu versetle și
cântările lor din programul pe care lau avut seara, ne-au ridicat sufletele la
scaunul de mărire al Domnului, cu
muțumire pentru toți cei care lucrează
cu atâta jertfă în casa Domnului. Fie ca
Dumnzeu să le dea o răsplată deplină
pentru lucrarea lor întru slăvirea
Domnului!
Un credincios din China îi spunea
unui om de afaceri american:
„Creștinii din China se roagă pentru
creștinii din America. Se pare că
rezistăm împotriva persecuției mai
bine decât rezistați voi sub atacul
prosperității.”

Rezoluții, rezoluții
La fiecare început de
an, ne facem o listă cu
h o tărâri, rezoluții,
pentru tot anul.
Majoritatea uită unde au pus lista, și
care au fost rezoluțiile. Să nu fim așa.

2017 e în fața noastră…
„Spune copiilor lui Israel să
pornească înainte!” (Exod 14:15)

În dreapta și-n stânga…

În cartea Proverbelor, Duhul lui
Dumnezeu a pus în cuvântul
„înțelepciune” înțelesul unei gândiri
curate și inspirate de Dumnezeu.
Apostolul Pavel spunea să avem în noi
gândul acesta care era și în Hristos Isus
(Filipeni 2:5), adică smerenia și
ascultarea de voia Tatălui ceresc. Iar lui
Timotei îi scrie că Sfintele Scripturi ne
dau înțelepciunea care duce la
mântuire (2 Tim. 3:15). Deci,
personificarea înțelepciunii pe care o
găsim în Proverbe, este Însuși Domnul
nostru și Cuvântul Adevărului care este
Evanghelia.
Unora le este frică să primească
pocăința fiindcă, spun ei, trebuie să
renunțe la multe lucruri care plac firii
pământești. Dar înțeleptul le spune că
nu au dreptate. Câștigul pe care-l
capătă venind la Domnul e infinit mai
mare decât tot ce pot căpăta din lume
și din viața trăită fără mântuirea
Domnului Isus.
La Proverbe 3:16 e scris că:
„în dreapta ei (a înțeleciunii) este o
viață lungă; în stânga ei, bogăție
și slavă”.
Și într-o parte și în alta e un mare
câștig, o mare binecuvântare.

Iată câteva din cele 70 de rezoluții
s c r i s e d e Jo n a t h a n E d w a r d s ,
predicatorul puritan, în 1723.
Iau hotărârea…
…ca de acum încolo să lucrez cum
pot mai mult și mai bine pentru slava
lui Dumnezeu, fără să mă uit cât mă
costă, ce risc îmi cere, și indiferent cât
timp îmi ia;
…să caut mereu căi noi prin care să
promovez hoărârea de mai sus;
…în caz că voi neglija hotărea de
mai înainte, să mă pocăiesc imediat
când îmi dau seama de căderea mea;
…în orice problemă să caut
călăuzirea divină.
…să trăiesc în așa fel încât să nu-mi
fie rușine chiar în clipa morții de
faptele mele, dacă ar trebui să le trăiesc
iarăși;
…în fiecare seară, înainte de culcare,
să-mi fac un examen, să mă cercetez
personal de lucrurile în care am fost
neglijent, ca să mă îndrept imediat;
…în fiecare seară să văd ce puteam
să fac mai bine, ca să nu fiu judecat și
condamnat.
…să nu fac nimic din dorința de
răzbunare.
…să mă feresc să arăt nemulțumire,
teamă sau supărare, ci să arăt
întotdeauna dragoste, bucurie și
dorința de bine.
…să studiez Sfintele Scripturi
frecvent și constant, ca astfel să-mi dau
eu însumi seama că mereu cresc în
plăcerea de a-L cunoaște pe Domnul.
…să nu spun ceva ridicol, sau în
glumă, sau lumesc, în ziua Domnului.
…să examinez cu grijă lucrurile care
mă îndepartă să cred că Dumnezeu
este Dragoste, și să lupt cu îndârjire
împotriva lor.

„De aceea,
frați sﬁnți,
care aveți
parte de
chemarea cerească, ațintițivă privirile la Apostolul și
Marele Preot al mărturisirii
noastre, adică ISUS!”
(Evrei 3:1)

Urare

Să nu-i uităm pe cei
prigoniți pentru Numele
Domnului Isus…
„Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și
cum ați fi și voi legați cu ei; de cei chinuiți, ca unii cari
și voi sunteți în trup.” (Evrei 13:3)
„Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie
cu voi! Amin! (Coloseni 4:18).
După calendarul românesc marțea trecută
a fost Sf. Ștefan, ziua de amintire a primului
martir al creștinătății. Dumnezeu a îngăduit ca
șiragul martirilor să se prelungească veac după
veac până în vremea noastră. N-a fost numai
atunci, ci și azi continuă prigoana. Trăim în alt
veac, în altă vreme, deja anul 2017, parcă întro altă lume. Dar nu, nu e altă lume. E aceeași,
cu alți oameni dar tot plini de răutate și ură.
Cu alte pietre, gata să le arunce asupra altor
Ștefani ai credinței. Cu aceleași planuri de
crime și mașinații mârșave împotriva Trupului
lui Hristos. Ne gândim azi la început de an în
deosebi la credincioșii din Orientul Apropiat.
Să ne rugăm pentru frații noștri care trec
prin prigoană, sau sunt pe drumurile
deportărilor forțate, fără casă, fără țară, fără
nici un sprijin. Până și cei din slavă strigă,
„Până când, Stăpâne?” Doamne, ai milă!

Fiți binecuvântați mereu
De milostivul Dumnezeu!
Ca să rămânem neclintiți,
Prin har în dragoste uniți,
Așa cum snopul e legat,
Și stă unit, neclătinat,
Ca să se vadă între noi
Puterea veacului de-apoi;
Uniți ca frați ai lui Isus
Pentru tăriile de sus!
Fiți binecuvântați mereu
De milostivul Dumnezeu!
Noi să nu dăm nicicând ‘napoi
În groapa lumii cu noroi!
Ci să păstrăm tezaur drag
Unirea Duhului ca steag,
Să strălucească luminos
În noi lumina lui Hristos,
Chiar și-n prigoana cea mai grea,
Iubirea să ne fie stea!
Fiți binecuvântați mereu
De milostivul Dumnezeu!
În zilele cu soare blând,
Ca și-n viforniță și vânt;
Să nu fim rupți și sfârtecați,
Ci-ntotdeauna să fim frați,
Ca să se știe pe pământ
Că suntem una-n legământ,
Că ce Dumnezeu a legat
Rămâne-n veci împreunat! (vp)
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