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După chipul arătat pe munte
„Vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte.” (Exod 25:40)
„…după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul:
„Ia seama”, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte”.
(Evrei 8:5).
400 de ani în Egipt au lăsat o amprentă puternică asupra poporului
Israel. Era și normal întâi să se oprească la Sinai și să se întâlnească acolo cu
Dumnezeu Eliberatorul lor. Au plecat din Egipt cu tot avutul lor, cu lucruri
scumpe pentru drum, dar au plecat și cu obiceiurile din Egipt. De aceea
Dumnezeu le-a dat indicații speciale cum să fie cortul întâlnirii, cum să fie
umblarea lor. Dacă era după capul lor altarul ar fi fost așa cum au văzut în
Egipt, cu vițelul de aur, și dansurile desmățului în jurul idolului. Dumnezeu a
vrut ca Israel să nu se uite după imitații ale Egiptului, ci după cuvântul pe care la dat lui Moise. Cortul cu scaunul harului nu trebuia să semene cu ce aveau
egiptenii, ci așa cum vroia Dumnezeu, și i s-a arătat lui Moise pe Munte..
Biserica din vremea modernă nu trebuie să se uite la lume după inspirație
și model de organizare sau închinare, ci la Cuvântul lui Dumnezeu. Ce păcat că
tendința în biserică azi, în adunările celor credincioși, este să imite spectacolele
din lume. În unele locuri auzim că biserica folosește joc de lumini cum sunt la
cluburile de noapte, conccerte cu muzică de stradă și difuzoarele asurzitoare la
maxim ca la discoteci. Nu e bine. Acesta e altarul cu vițelul de aur.
Dumnezeu i-a spus lui Moise să aibe cortul, altarul, sfeșnicul, chivotul și
toate uneltele sfinte, întocmai cum le-a văzut sus pe munte. Modelul era arătat
de Dumnezeu, nu de Egipt. Poate cineva ar spune: „Dar nu este strălucirea
spectacolelor din Egipt.” Oricum, noi nu ne luăm după Egipt. Nu imităm
Egiptul robiei. Avem Cuvântul lui Dumnezeu.

Fratele Vasile Tămășan ne-a adus
salutări din Arizona, de la mulți din cei
care au fost cândva cu noi și s-au mutat
în Arizona la o climă mai caldă. Printre
cei care au salutat biserica noastră sunt:
familiile păstorilor Mihai Sârbu și
Mircea Filip, iar dintre cei plecați de la
noi, familiile Suru, Ruzmir, Bahnean,
Miheț, Moț, Fornazier, și alții.

faptul că în fiecare săptămână conduce
microbusul bisericii cu cei care nu au
mașină.

Fratele Dan Bulboacă, responsabil
cu casieria bisericii, lucrează la
chitanțele contribuțiilor pe anul 2016,
și la raportul financiar care va fi
prezentat în fața bisericii. Odată ce
acestea vor fi finalizate, vom hotărî
data consfătuirii anuale a bisericii.
Mulțumim Domnului pentru toți cei
care lucrează cu multă hărnicie în
biserica Betel, și care aduc prin aceasta
Musafiri în duminica trecută:
Am salutat între noi pe sora Cathy o jertfă de proslăvire a Numelui
Oargă, soră de corp cu s. Paula Bota. Domnului nostru Isus Hristos.
Sora Cathy a venit la noi după o vizită
Printre știrile din săptămâna trecută
în Florida și se întoarce în România.
Am avut bucuria să vedem din nou amintim una care ne-ar putea
îngrijora. În numărul 5 al revistei
pe fratele și
digitale „Rumiyah” a statului islamic,
sora Traian și
propaganda islamică a dat tonul unei
Maria Podar
noi direcții terorismului mondial:
din Arad,
incendierea bisericilor creștine din
părinții fratelui
America. În mod specific revista
Viorel Podar.
punctează o biserică din Statele Unite,
Ei s-au mutat
din Texas, Prima Biserică Baptistă din
în România în
2004, și acum au venit în vizită la noi Dallas, despre care scrie că este „un loc
popular de adunare a cruciaților
cu ocazia unei nunți în familie.
(creștini), loc care așteaptă să fie în
Cu profundă durere sora Lidia Nițu curând incendiat”. Ce vremuri trăim!
ne anunță trecerea în veșnicie a unei
Fratele și sora Aurel și Ica Burcă au
verișoare din România: Chiar în prima
adus
cererea să fie membri în Biserica
zi din anul nou, la 1 ianuarie, a decedat
într-un accident de mașină Gheorghiță noastră Betel, și duminica trecută au
Voichița, în vârstă de 44 de ani și stat de vorbă cu frații diaconi în
legătură cu hotărârea luată. Pentru noi
mamă a cinci copii.
O altă veste tristă: În noaptea de luni e un răspuns din partea Domnului la
spre marți 10 ianuarie, a trecut la rugăciunile făcute și e pentru toți un
Domnul sora Maria Căpâlnaș în vârstă semn și o mare bucurie.
de 49 de ani, după o luptă grea cu
Să nu uităm de bolnavii noștri, pe
boala de cancer, soția fratelui Ionel
Căpâlnaș proprietarul companiei de care să-i amintim în rugăciune înaintea
ceramică A-American Flooring din Domnului: Hortensia Mitrofan, Dorin
Chicago, bine cunoscut în comunitatea Mitrofan, Mariana Ilisie, Dorina
Mocuța, Gili și Nuți Gașpar, Pușa
română din Chicago..
Buhai, Maria Brânceanu, Nicu
V ă î n d e m n ă m s ă r e î n n o i ț i Clonda.
abonamentele la revista FAMILIA, la
Fratele Ion Damian din Arad a fost
prețul de 35 dolari pe an.
în
zilele
trecute cu un grup de tineri să
Abonamentele se fac la fratele Viorel
Bulboacă, căruia îi mulțumim pentru împartă ajutoare în Ucraina, la
râvna sa și în această privință, pe lângă Cernăuți și împrejurimi.

Uneltele
Într-un atelier odată se găsiră să vorbească,
Guralivele unelte, într-o limbă unelt-ească.
Erau scule pocăite, dar ce-i drept, să luăm aminte,
Că ceva le rămăsese de la firea dinainte.
— Doamne, ne ferim de bârfă, noi vorbim cu-nțelepciune.
Dar mai spunem câte-o vorbă, o părere, cum se spune.
— Care ziceți că-i unealta cea mai bună dintre toate?
Cineva spune:— Ciocanul! Că el ziua-ntreagă bate.
— Vai, nu mai vorbiți! Ciocanul face-atâta gălăgie,
Că ne-a făcut capul tobă, tobă de teologie.
N-are-o vorbă de finețe, o dulceață aromată;
Cu ciocanul niciodată n-ai să faci tu înghețată.
— Eh, atunci asculă, soro, spune alta și strănută,
Șurubelnița-i unealta cea mai bună, că-i tăcută.
— Ce spui, dragă, asta tace, dar se dă cu învârteala,
Dacă te iei după dânsa te apucă amețeala.

Alte comunicări:
Mâine, fiind ziua de
sărbătoare națională
Martin Luther King Jr.
Day, și copiii nu au
școală, se organizează
o ieșire la patinaj la:
Ice Arena, 2800
Oakton St. în Park
Ridge. (847) 692-3359,
între 11 AM - 12:50
PM. Întâlnirea e la Ice
Arena la 10:45 AM
pentru a închiria
patinele. Informații
suplimentare le aveți la
Tina Popovici.

— Atunci poate bidineaua, cu vopseaua peste față.
— Ce spui, dragă? Tot ce face este doar de suprafață,
— Poate pensula îngustă, mai retrasă, rușinoasă.
— Dar, să vezi ce-ntinde vorba până te scoate din casă.

Orchestra va cânta
astăzi la serviciul de
seară. Repetiția
următoare de orchestră
va fi sâmbătă 21
ianuarie între 4:30 PM
și 6:00 PM, urmând să
cânte și în dumnica
viitoare de 22 ianuarie
dimineața.

— Metrul e unealta cheie! Ce să mai tot facem gură…
— Fugi de-aici. E mare critic, nimic nu-i după măsură.
—Atunci e foița smirghel, — finisează, șlefuiește…
— Cine poate sta cu dânsa? Când te-atinge, te rănește…

Astăzi, câțiva tineri de
la noi sunt în tabăra de
iarnă a tineretului
Asociației.

— Atunci este șurubelul, cel smerit care se lasă,
Liniștit să-l miște alții, are caracter și clasă.
— Vai, nu știți că tot cu vorba, și vreo două trei cafele,
Un șurub smerit ca dânsul intră pe la toți sub piele?

— Atunci eu aș spune gândul care mi-a venit deodată,
Că rândeaua-n tâmplărie este cea mai căutată.
Eh, la voba asta toate din limbute-au rămas mute,
De-ai fi zis că dintr-odată, nu mai au ce să discute.
Și apoi ca o furtună s-au pornit într-o văpaie:
— Ce? Rândeaua? Prefăcuta? Cea cu limbă care taie?
Vine și îți arde una, că îți spulberă smântâna,
Și îți trage o morală pentru toată săptămâna.
Dar deodată se deschide ușa și intră tâmplarul,
Și uneltele îngheață; și-au piedut vocabularul.
— Bunele mele unelte! Gata să porniți la treabă?
Și uneltele așteaptă să lucreze toate-n grabă.
…Dacă n-am avea pe Domnul, între noi Tâmplarul mare,
N-ar fi nici o armonie, n-ar fi nici o adunare!
Dar Când El întinde mâna, și ne cheamă, și ne-adună,
Ce frumoasă-i Adunarea! Numai har și voie bună! (VP)

La programul de seară
Rugăciune de Învocare
Cântare Comună
…Orchestra (3)
Cântare comună
Cor
Poezie – Ana Bud
Solo – Ruth Tămășan
Cântare Comună
Cântare – Familia Bogdan
Text – Anișoara Popovici
Cor
Anunțuri și Colecta
Cântare Comună:
Citirea Textului și Rugăciune
Predică
(cântările comune conduse de
Filip Smahon)

„Să iubim cu fapta și cu adevărul”
(1 Ioan 3:18)

Creștinismul e religia izvorâtă din
dragostea dumnezeiască. „Fiindcă atât de
mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe
singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan
3:16). Dumnezeu e Marea Sursă a iubirii.
Fiul e Suprema Dovadă a iubirii. Duhul
Sfânt e Jarul iubirii, uleiul, combustibilul
iubirii divine în inima omeneasc ă .
Evanghelia e Vestea măreață a iubirii față
de niște păcătoși murdari, netrebnici ce au
apucat pe calea pierz ă rii ve ș nice.
Vestitorii Evangheliei sunt solii ce au
menirea să strige, să oprească, să smulgă
păcătoșii de la prăbușirea în iad.
Dumnezeu a iubit cu fapta. Când
privesc la El și privesc la mine, sunt uimit.
Ființa Supremă m-a iubit cu fapta pe mine
un nevrednic. „Nu pot o, Doamne, să-nțeleg:
Tu, Cel mai Sfânt, și Dumnezeu, Te-ai dat la
moarte-n locul meu!”
Dar și eu trebuie să iubesc cu fapta.
Iubirea creștină nu e iubire cu vorba, nici
cu limba, ci cu fapta - spune apostolul
iubirii. Eu trebuie să-L ascult. Vorbele
sună frumos, dar nu au valoare mare în
privința aceasta. Dragostea se vede în
realizări. Pe fratele în frig nu-l încălzesc
vorbele frumoase ci lemnele duse și puse
pe focul lui. Pe copilul flămând nu-l
satură cuvintele de dragoste ale mamei, ci
dăruirea pieptului ei. Apostolul Ioan arată
cum trebuie să iubim pe alții. Vezi pe
vecinul în pericol? Trebuie să cauți să-l
salvezi. Cu atât mai mult când e vorba de
soarta sa veșnică. (Pitt Popovici)

„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)
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