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Hristos a Înviat !
„Dar Dumnezeu L-a înviat din morți!” (Fapte 13:30). Dumnezeu are ultimul
cuvânt și în mijlocul evenimentelor pe care le trăim acum. Ne rugăm ca El să-Și
arate slava și puterea, astfel ca să spunem și noi la urmă, „Mare este
Dumnezeu!” — „Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă
Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” (Romani 8:31). Nu
COVID-19 are biruința, ci Dumnezeu care luptă pentru noi…

NU CUMVA . . . ?
Să ne rugăm ca Dumnezeu care este
în controlul tuturor lucrurilor, să
îndrepte gândurile conducătorilor din
țara aceasta pentru a ne îngădui să ne
închinăm în Casa de Rugăciune. Dar
până atunci, să nu uităm că Biserica
din primul veac creștin nu avea clădiri
pe care să le numească „biserici” ci se
adunau prin case. Iată câteva exemple:
- Spuneți sănătate și Bisericii care
se adună în casa lor. Spuneți sănătate
lui Epenet, prea iubitul meu, care a
fost cel dintâi rod al Asiei pentru
Hristos. (Romani 16:5)
- Gaiu, gazda mea și a întregii
Biserici, vă trimete sănătate…
(Romani 16:23).
- Bisericile din Asia vă trimit
sănătate. Acuila și Priscila, împreună
cu Biserica din casa lor, vă trimit
multă sănătate în Domnul (I Cor.
16:19)
- Spuneți sănătate fraților din
Laodicea, și lui Nimfa, și Bisericii din
casa lui. (Col. 4:15)
- …către sora Apfia și către Arhip,
tovarășul nostru de luptă, și către

Biserica din casa ta (Filimon v.2).
Acestea erau Bisericii vii, care se
adunau în case, aveau servicii de
închinare, fără să existe proprietăți
bisericești. M-am bucurat că după
interdicțiile acestea știu familii care sau adunat pe Zoom, ca să se roage
împreună, iar perechile tinere au
redeschis studiul biblic tot pe zoom în
fiecare marți seara. Biserica din China
a fost persecutată crunt și una din
metodele comuniste a fost să
naționalizeze clădirile de biserici. „Le
luăm clădirile și biserica va murit!”
spuneau ei. După ușurarea restricțiilor
biserica din China era de zece ori mai
mare. Ei se adunau prin case.
E adevărat că ne-am obișnuit să
mergem la „biserică,” adică la o
adresă. Și am uitat că adresa nu e
biserică. Noi, mădularele vii ale
Trupului Domnului Isus, suntem
Biserica Lui. Și parcă nu pentru noi
spune Domnul Isus cuvintele din
Matei 18:20, „Unde sunt doi sau trei
adunați în Numele Meu, sunt și Eu în
mijlocul lor…? Nu spune de 200 sau
300, ci doi sau trei…
Iar restricțiile care ni s-au impus,

nici măcar nu sunt o persecuție, ci o
metodă de protecție, pe care un bun
simț ni-l cere să-l avem unii față de
alții, inclus în porunca „iubiți-vă unii
pe alții,” (aici: nu vă expuneți, ca să
întindeți și mai mult boala altora), și să
avem un duh blând și smerit, nu de
rebeliune fals-eroică (I Petru 2:3).
Mai bine să observăm ce vrea
Dumnezeu să ne învețe și prin aceste
situații ciudate prin care trecem. Voi
așterne doar câteva gânduri, și le scriu
ca niște întrebări…
1. Nu cumva… adunarea a devenit
ceva fără importanță pentru noi (și
Dumnezeu ne-a luat-o pentru o
vreme)? Să ne întoarcem la rădăcinile
de viață ale credinței noastre în

Dumnezeu. El e suprem și numai El
poate să ne ajute. Găsim
scris să
ucenicii stăruiau în… „învățătura
apostolilor, în legătura frățească, în
frângerea pâinii, și în
rugăciuni” (Fapte 2:42).
2. Nu cumva… Dumnezeu a fost
nemulțumit cu anumite stări din viața
noastră, prin care am alunecat de la
Calea care este Hristos, de la calea
păcii, și ne-am ațintit privirea spre alte
lucruri lumești și periculoase? Pocăința
e întoarcerea înapoi la Dumnezeu. La
Faptele Apostolilor 3:19, sunt cuvintele
de aur: „Pocăiți-vă dar, și întoarceți-vă
la Dumnezeu, pentru ca să vi se
șteargă păcatele, ca să vină de la
Domnul vremile de înviorare!”
3. Nu cumva… am uitat de
chemarea noastră, chemarea să spunem
altora despre mântuirea prin jertfa
Domnului Isus? Biserica din Ierusalim
n-a ieșit dintre zidurile cetății până n-a
început prigoana, și atunci au mers cu
Evanghelia și în Iudeia, și în Samaria și
până la marginile pământului.
Trăim vremuri profetice. Doamne,
trezește-Ți Biserica la o trăire curată, la
o mărturie adevărată și la o așteptare cu
dor aprins după venirea Ta în slavă!

n Programe provizorii în luna aceasta:
- Miercuri, la 7:00 seara. YouTube, la „Betel Chapel”
- Duminică, 8:30am Radio WEEF-1430AM (și pe Internat la pagina bisericii)
- Duminica, la 10:00 dimineața. YouTube, la „Betel Chapel”
- Buletine Duminicale, doar pe Internet la pagina bisericii, betelchurch.org

Mai
Cuvântul Dătător de Viață al lui
Dumnezeu pentru Credință
V. 1
S. 2

Ep. Evrei 7:1-14
Ep. Evrei 7:15-28

D. 3. Ep. Evrei 8:1-13
L. 4.
Ep. Evrei 9:1-22
M. 5. Ep. Evrei 9:23—10:18
M. 6. Ep. Evrei 10:19-39
Ziua Națională de Rugăciune
J. 7.
Ep. Evrei 11:1-22
V. 8.
Ep. Evrei 11:23-40
S. 9.
Ep. Evrei 12:1-11
D. 10.
L. 11.
M. 12.
M. 13.
J. 14.
V. 15.
S. 16.

Ep. Evrei 12:12-29
Ep. Evrei 13:1-25
I Corinteni 9:1-27
I Corinteni 10:1-13
I Corinteni 10:14—11:1
I Corinteni 16:1-24
2 Corinteni 1:1-11

D. 17. 2 Corinteni 2:5-17
L. 18. 2 Corinteni 3:1-18
M. 19. 2 Corinteni 4:1-15
M. 20. 2 Corinteni 4:16—5:10
Înălțarea
J. 21. Fapte 1:1-26
V. 22. Psalmul 47
S. 23. 2 Corinteni 5:11-21
D. 24. 2 Corinteni 6:1—7:1
L. 25. 2 Corinteni 7:2-16
M. 26. 2 Corinteni 8:1-15
M. 27. 2 Corinteni 8:16-24
J. 28. 2 Corinteni 9:1-15
V. 29. 2 Corinteni 10:1-18
S. 30. Fapte 1:1-11
Rusaliile
D. 31. 2 Corinteni 12:1-10

„Ținta poruncii
este dragostea, care
vine dintr-o inimă
curată, dintr-un
cuget bun
și dintr-o credință neprefăcută…”
(I Timotei 1:5).

Dacă-i ultima scrisoare
Dacă-i ultima scrisoare
Când mai pot să scriu ceva,
Domne-ajută-mă cu pana
Să scriu de Iubirea Ta.
Dacă-i ultima cărare,
S-o mai calc pe-acest hotar,
Doamne, fă mereu să fie
Numai dragoste și har.
Dacă-i ultima privire
S-o mai am aicea jos,
Doamne, nu-n pământ să fie,
Ci spre Fața lui Hristos.
Dacă-s ultimele gânduri
Să le pot aici avea,
Doamne, fie pentru Tine
Slava, mulțumirea mea,
Dacă-s ultimele rânduri
Pe hârtie să le scriu,
Fie dorul meu, Isuse,
Lângă Tine-n veci să fiu.
Dacă-i ultima chemare
S-o aud aici cândva,
Doamne, glasul Tău să fie,
Când mă chemi la dreapta Ta. (vp)
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