Scoala Biblică Duminicală
26 Noiembrie, 2017
Reamintirea Legămîntului
Text biblic: I Corinteni 11:23-34;
Cuvînt de aur: I Corinteni 11:25
CONȚINUTUL LECȚIEI:
I. Cina de reamintit (I Corinteni 11:23-26)
A) Pîinea frîntă (vv.23-24)
B) Paharul comun (vv.25-26)
(O conecție veșnică)
II. Implicața cinei (I Corinteni 11:27-34)
A) Participare nevrednică (v.27)
B) Cercetare de sine (vv. 28-29)
C) Să ne judecăm pe noi îmșine (vv.30-31)
D) Îngrijindu-ne de slții (vv. 33-34)
CONCLUZIE:
A) -Sărbătorind.
B) -Rugăciune
C) -Gînd de reamintit: „Cina Domnului ne
conectează cu Dumnezeu și cu frații
credincioși.”
Kids Christmas Program
Au inceput repetitiile de Craciun! Toti copilasii
care au implinit 4 ani sunt asteptati in sala de
jos, in fiecare duminica seara, incepand cu
ora 19:00!
Tinuta pentru programul de Craciun va fi
urmatoare:
FETELE: rochite gold sau camasa alba si fusta
gold
BAIETII: camasa alba si pantaloni negrii
Daca aveti intrebari, va rugam sa luati
legatura cu Andreea Z. (360) 921-1810 sau
Vera T. (503) 720-7488”

3 Decembrie 2017
Credința în Isus
Scopul – Să înțelegem elementele-cheie ale
cuvântării lui Petru din templu și legătura
dintre credința personală și Isus cel înviat.
Text: Fapte 3:11-21
Verset de aur: Fapte 3:16
I. Uimire: Domnul Isus, vindecătorul
(Fapte 3:1-10).
II. Acuzare: Domnul Isus, Fiul lui
Dumnezeu (3:11-16).
III. Încurajare: Domnul Isus, salvatorul
(Fapte 3:17-4:4).
Prezentarea lecției:
Originea restaurării (Fapte 3:11-15)
- Căutarea de salvatori umani (v. 11- 12)
- Respingerea salvatorului divin (v. 13- 15)
Cine dă restaurarea? (Fapte 3:16-18)
- Credința noastră în numele lui Isus (v.
16)
- Isus plătește datoria noastră (v. 17-18)
Cronologia restaurării (Fapte 3:19-21)
- Începe cu pocăința (v. 19-20)
- Se termină la sfârșitul vremurilor (v. 21)
Aplicații practice
- În cine ne punem încrederea: în noi
înșine – păcătoși și căzuți – sau în Christos
cel înviat?
- Vindecarea/restaurarea/împlinirea e
posibilă doar prin credința în Isus.

Anunturi:
Lucrarea cu copiii - Din Noiembrie 12,
Incep repetitiile pentru programul de Craciun - Copiii coboara la repetitie
in fiecare Duminica seara la ora 7:00.
Se supenda din cauza renovarilor - grupa noua de toddlers (prichindei) va
incepe o serie de lectii biblice, in fiecare duminica de la ora 11:00 a.m. (3 up to 5 years old) -
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Salutul Nostru
“Însuși Domnul
păcii, să vă dea
totdeauna pacea, în
orice fel. Domnul să
fie cu voi cu toți!"

Romanian Baptist Church
of Portland, OR

2 Tesaloniceni 3:16

Am vrut să-Ţi mulţumesc
Autor: Valentin Popovici
Am vrut să-Ţi mulţumesc, Părinte,
Cu imnul cel mai iscusit,
Şi n-am găsit atunci cuvinte,
Nici versul gândului cuminte
Să-Ţi spun iubirea ce-am simţit.
Am vrut să-Ţi aduc mulţumirea,
Buchetul meu înmiresmat
Cu flori de trandafir, iubirea,
Dar pân' la Tine ofilirea
Petalele mi le-a-ngheţat.
Am vrut în lupte încleştate
Să fiu erou pentru Hristos,
Şi-aşa să spun că-n mine bate
O inimă cu tot ce poate,
Dar am căzut cu arma jos.
Am vrut să calc orice ţepuşă,
Ce mă oprea să Te slujesc...
Dar, iată-mă, timid la uşă,
Cu mâna plină de cenuşă,
Isuse-Ţi spun doar "Te iubesc!".
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Romanian Baptist Church of Portland, OR
Cauta Pacea!
Spune o întâmplare că doi fraţi se jucau împreună.
Nicuşor şi cu Ionel. Şi la un moment dat s-au certat pentru o jucărie. Aşa cum se întâmplă de multe ori între
copii. Seara, mama, i-a aşezat la masă dar a observat că ceva nu este în regulă cu copii săi, a observat că
erau supăraţi. Şi atunci le-a zis: „Nicuşor şi cu Ionel să vă împăcaţi degrabă pentru că dacă vine Domnul la
noapte pe voi nu vă va lua în cer.” Nicuşor a zis atunci lui Ionel: „Te iert! Dar dacă nu vine Domnul la noapte,
să vezi ce-ţi fac eu mâine!”
Fraţi şi surori, Cuvântul Domnului spune în Matei 5:25: „Caută pacea, caută să te împaci degrabă cu
pârâşul tău, câtă vreme eşti pe drum cu el.”
Astăzi suntem aici, împreună, astăzi, împarţi acelaşi acoperiş cu soţul tău, cu soţia ta, cu copii tăi, cu
fratele tău dar mâine s-ar putea ca unii dintre noi să plece pe drumul veşniciei.
Nu ştim ce ne aduce ziua de mâine.
Astăzi împacă-te cu pârâşul tău, (cu cel ce-ţi vrea răul), împacă-te cu el, chiar dacă omul cel vechi, adică
firea păcătoasă îţi spune: lasă că timpul le va rezolva pe toate.
Nu asculta de fire ci ascultă de Domnul!
Astăzi fii un biruitor în Numele Domnului şi nu un învins.
Se ceartă cei mici şi cei mari, se ceartă cei slabi şi cei tari şi cearta nu aduce nimic bun.
Ea aduce dezbinare, aşa cum spune 1 Cor. Capitolele 16-18.
Cearta aduce tulburare şi împinge pe certăreţi la fapte rele Iacov 3:16.
Cearta aduce osânda. Deuteronom 25:1: „Când doi oameni vor avea o ceartă între ei şi se vor înfăţişa
înaintea judecăţii, să fie judecaţi, şi celui nevinovat să i se dea drumul, iar pe cel vinovat să-l osândească.”
Cearta aduce ocară Pv.25:8 Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu ştii ce să faci, când te
va lua la ocări aproapele tău.”
Cearta te face de râs, de ruşine Pv.29:9 „Când
se ceartă un înţelept cu un nebun, să tot supere
Simone, fiul lui Iona (Autor: Valentin Popovici)
sau să tot râdă, căci pace nu se face.”
Cearta îţi aduce numai necazuri, după cum
Simone, fiul lui Iona, Mă iubești cu-adevărat?
spune apostolul Pavel în 1 Cor.11:19 „ că unii
Mă iubești cu-așa iubire, încât toți în înfrățire
propovăduiesc pe Cristos din pismă şi din duh
Să te vadă-nflăcărat de un patos luminat,
de ceartă, ca să mai adauge un necaz la
Cu-o iubire jertfitoare, fără umbre-nșelătoare?
lanţurile mele.”
Simone, fiul lui Iona,
Mă iubești cu-adevărat?
Şi nu în ultimul rând, cearta nu te lasă să intri
Simone, fiul lui Iona, spune, oare Mă iubești?
Chiar mai mult decât oricine, să fii gata pentru Mine
Toate să le părăsești, tot ce ai și tot ce ești,
Să dai prețul cel mai mare, de credință și-ascultare?
Simone, fiul lui Iona,
Spune, oare Mă iubești?
Simone, fiul lui Iona, Mă iubești tu chiar așa?
Singur să rămâi odată, singur credincios în gloată,
Dar tot nu te-ai lepăda și credința nu ți-ai da
Nici pe faimă sau avere, nici pe tronuri de putere,
Simone, fiul lui Iona,
Mă iubești tu chiar așa?
- Doamne, știi c-a mea iubire, din frământul omenesc,
N-are-n ea nimic să-Ți placă, e firavă și săracă,
Și mă-ntrebi dacă doresc ce nici nu pot să rostesc?
Ciobu-acesta de cărbune Îți aduce-o rugăciune:
"O, Iubire, ia-mă-n brațe!
Doamne, știi că Te iubesc!"
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în cer. Galateni 5:21
Depinde de fiecare în parte să rămână înfrânt
pe pământ, sau să intre biruitor în Împărăţia
lui Dumnezeu.
Spune Cuvântul Sfânt că Iosif a dat drumul
fraţilor săi şi le-a zis: Genesa 45:24: „Să nu vă
certaţi pe drum.”
Cu atât mai mult, în Biserica Domnului nu
trebuie să fie ceartă, de nici un fel, ci să fie
armonie, înţelegere, iubire în Domnul Isus,
Mântuitorul.
Între voi, zice apostolul Pavel, în 1 Cor.1:10:
„să nu fie nici certuri şi nici desbinări.

Buletinul este disponibil online: www.rbcportland.com
Salutul Bisericii pentru anul 2018
Dorim sa incurajam membrii bisericii sa
propuna versete pentru salutul bisericii in
anul 2018. Va rugam sa dati propunerile
dumneavoastra scrise pe un biletel fratilor
usieri cu versetul propus (este bine venit si
un gand de ce il propuneti sau cum a lucrat
Dumnezeu in viata dumneavoastra prin
acel verset).

Abonamente la revistele crestine
pentru anul 2018. Pentru a face
abonamente, va rugam sa
contactati fam. Otilia si Cornel
Plesiu pana in 17 Dec. 2017. Pretul
este urmatorul:
- Farul Crestin $35
- Strigatul de la Miezul Noptii $42
- Stiri din Israel $42
(Telefon: 503-880-4145)

Dacă i-am MULŢUMI lui DUMNEZEU pentru TOT CEEA CE FACE pentru NOI,
NU AM MAI AVEA TIMP să ne plângem. (Richard Wurmbrand)

Motivul PRIMORDIAL al unei vieţi de MULŢUMIRE
Suntem din nou la Sărbătoarea Mulţumirii. Pentru cei credincioşi fiecare zi este un
timp potrivit şi prielnic pentru a mulţumi lui Dumnezeu, având aşa de multe motive încât
n-am putea vreodată să-I mulţumim îndeajuns.
Apropiindu-ne cu paşi repezi de Sărbătoarea Naşterii Domnului Isus Christos, cred
că central în viaţa noastră ar trebui să fie ceea ce spune apostolul Pavel în 2 Corinteni 9:15
„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare."
Acest dar, imposibil de exprimat în cuvinte în suficientă măsură, este venirea în
lumea noastră a Fiului lui Dumnezeu, întruparea Celui infinit şi veşnic acum mai bine de
2000 de ani. Aş vrea să vă sugerez trei adevăruri biblice potrivit cărora, naşterea Pruncului
din Betleem este „darul lui Dumnezeu nespus de mare"şi trebuie să fie motivul primordial
al mulţumirilor.
1. În primul rând, El este Singurul care poate să mântuiască fiinţa umană căzută în
păcat. Dumnezeu a hotărât în Suveranitatea Sa că Mesia (Cel născut la Betleem) va purta
numele Isus pentru că „El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale."(Mat.1:21)
2. În al doilea rând, El, Cel născut dintr-o fecioară, va fi „Emanuel care tălmăcit
însemnează Dumnezeu este cu noi." (Matei 1:23; Isaia 7:14) Prin naşterea Mântuitorului, s-a
coborât Cerul pe pământ, pentru că toţi oamenii care L-au primit pe Isus ca Mântuitor şi
Domn, să nu mai fie niciodată singuri, ci să cunoască în mod continuu prezenţa lui
Dumnezeu în viaţa lor.
3. În al treilea rând, acest dar este nespus de mare pentru că Dumnezeu ne-a dat
ce-a avut mai scump, pe Singurul Său Fiu. Să nu uităm că undeva, în Betleemul din Iudeia,
copilul care s-a născut era Fiul care ne-a fost dat. „Căci un copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a
dat, şi domnia va fi pe umărul Lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele
veciniciilor, Domn al păcii." (Isaia 9:6)
Celebrând încă o dată naşterea Domnului Isus Christos, să o facem plini de
bucuria Celui care este motivul sărbătorii, pentru că sărbătoarea este a Lui, şi să nu uităm
să mulţumim lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare.
Cristian Cocian
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