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„Chiar și peste robi și peste roabe, voi turna Duhul Meu!” (Ioel 2:29)

Duhul Sfânt chiar și peste noi !
„Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, și pentru toți cei
ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul
nostru.” (Fapte 2:39).
Da, și peste robi, și peste roabe, peste cei fără nume și fără valoare în
ochii lumii, și chiar peste cei de departe, peste cei ce n-au avut drept să stea la
altar la Ierusalim, peste cei fără drept de cetățenie în Israel, fără numele scris în
cartea neamului ales al fiilor lui Avraam…, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne
cheamă să venim la Domnul Isus ca să ne scrie numele în Cartea vieții Mielului,
și să avem drept la pomul vieții, și să intrăm pe porți în cetate. Ce har minunat!
Și dacă în ziua veșniciei ne va întreba cineva, „Voi de unde sunteți?” —
poate nu vom spune, „Suntem din Chicago…, sau din America…, sau din
România…” — că toate aceste locuri poate n-au atâta renume să le cunoască
cineva acolo, dar vom spune: „Noi suntem robii Domnului veniți de departe…
robii chemați de El din depărtarea întunecoasă a lumii, la Lumina Sa Minunată,
și ne-a dat Duhul Său ca pecete pentru Ospățul Nunții Mielului!”
(Azi în România e sărbătoarea Rusaliilor)

AWANA 2019-2020
În duminica trecută au fost decernate premiile AWANA, dar diferit de alți ani.
Premiile au fost duse de la casă la casă și date premianților. Iată câteva imagini:

Felicitări absolvenților și
premianților de la AWANA-Betel
2019-2020.
Astăzi luăm Cina Domnului cu toții împreună în Casa de rugăciune după o
separare impusă de guvern de la data de 8 martie, adică de trei luni de zile. Ne
rugăm ca Bunul Dumnezeu, Stăpânul tuturor lucrurilor, să aducă vremuri mai
bune, când să ne putem bucura deplin eliberați de molima aceasta și de
răzvrătirile din orașele americane. Azi predica la Radio a avut tema smereniei,
„Dacă poporul Meu se va smeri.” (II Cronici 3:14). Învățăm smerenia de la
Domnul Isus, (Matei 11:29), și așteptăm în tăcere ajutorul Lui (Plângeri 3:26).
Ne bizuim pe El, și știm că dreapta Lui este întotdeauna biruitoare!

Corul Bisericii în duminica trecută, cântă după regulile de distanțare socială
impuse de autorități în starea de pandemie Covid-19

Școala Nopții
Dacă Dumnezeu, în harul Său, te-a
chemat la o lucrare specială, așteaptăte să te onoreze și cu o disciplină mai
aspră, mai strictă, și cu o suferință mai
mare decât a altora...
S-ar putea ca pregătindu-te pentru o
lucrarea mare, pentru un act înalt al
harului Său, Dumnezeu să-ți ia exact
ce iubeși mai mult. Lucrurile în care te
rezemai înainte, s-ar putea să le pierzi.
Iar acolo unde păstrai altădată
comorile cele mai scumpe să găsești
că nu mai rămâne decât un morman de
cenușă... Încet vei descoperi însă
dragostea lui Dumnezeu ascunsă în
suferință. Și inima ta Îi va da dreptate
lui Dumnezeu chiar pentru lucrurile
pe care nu le-ai înțeles. Vei ajunge să
înveți lucruri pe care nici o școală din
lume nu te-ar fi putut învăța: Vei
vedea puterea vindecătoare a credinței
care lucrează chiar atunci când toate
celelalte se prăbușesc și pier. Atunci
vei ajunge să înțelegi ce mare har a
fost să fi în Școala Nopții.
Noaptea prin care vei trece, cu
toată suferința și descurajarea în care
vei ajunge, va avea menirea să-ți
purifice inima, să-ți dea umilința, să-ți
distrugă teama de noapte, și chiar, (ce
mi se pare și mai important), teama de
viață. Atunci vei ști că durerea poate
să facă ce bucuria nu poate, să-ți arate
deșertăciunea fleacurilor lumești și săți umple inima cu dorința după pacea
cerească a lui Hristos. (A.W. Tozer)

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

Cântăm…
Cântăm Cântarea Biruinței,
Când totul pare de prisos…
Dar chiar în ceasul suferinței,
Și-n valea grea a umilinței,
Ridicăm flamura credinței,
Spre slava lui Isus Hristos.
Cântăm Cântările Iubirii
În valea plângerii de jos…
În lumea rea a învrăjbirii,
În suferința răstignirii,
Trăim deja clipa-ntâlnirii
Cu Mirele Isus Hristos.
Cântăm Cântarea-ncoronării,
A Celui sfânt și glorios…
Ca să se-ntindă-n largul zării,
Semnalul sfânt al deșteptării,
Căci iată, Soarele-ndurării:
Vine la noi Isus Hristos.
Cântăm Cântarea Bucuriei,
Pe un tărâm anevoios,
Dar zărim pragul veșniciei,
Și frumusețea părtășiei,
Și toată slava-mpărăției
Pe Fața lui Isus Hristos! (vp)
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