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Fanfara „Soli Deo Gloria” împreună cu corul bărbătesc „Laudă Mielului” într-un ansamblu
muzical excepțional la Sacramento, California, duminica trecută seara.

Astăzi în America se sărbătorește Ziua Taților, o zi specială închinată cinstirii
celor care sunt tați în familie. Desigur, este o sărbătoare creștină, nu după
normele rușinoase ale reinventării moderne a familiei, și dovedește un respct față
de Cuvântul Scripturii care spune ca o lege din partea lui Dumnezeu: „Cinstește
pe tatăl tău și pe mama ta, pentruca să ți se lungească zilele în țara, pe care ți-o
dă Domnul, Dumnezeul tău” (Exod 20:12).
La sărbătoarea aceasta ne aducem aminte și de rugăciunea pe care ne-a dato ca model Domnul Isus, care începe cu cuvintele „Tatăl nostru care ești în
Ceruri…” Fiul lui Dumnezeu, Cel coborât la noi de la sânul Tatălui, Cel
Preasfânt care din veșnicie e Fiul Tatălui, ne învață să-I spunem lui Dumnezeu,
Tatăl nostru. Prin credința în Domnul Isus am devenit și noi fii ai lui Dumnezeu,
și astfel apostolul Pavel ne spune: „Pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimes în inimă
Duhul Fiului Său, care strigă: „Ava”, adică: „Tată!” (Galateni 4:6). Ce glorie măreață,
ce splendoare, se ascunde în aceste cuvinte! Oricine mărturisește cu gura pe
Domnul Isus ca Mântuitor și trăiește o viață de predare deplină în slujba Lui, o
viață trăită prin Duhul lui Dumnezeu, intră într-o relație de familie cu Însuși
Dumnezeu, și spunem plini de încredere „Tatăl nostru care ești în Ceruri!”
Binecuvântat să fie Numele Tatălui nostru ceresc !

Scurte Comunicări
„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl
Domnului nostru Isus Hristos, Părintele
îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângăieri,
care ne mângăia în toate necazurile
noastre…” (2 Cor. 1:3-4). Fie ca toți cei care
intră și astăzi în casa Domnului în locul
acesta să poată spune, „Aici este casa lui
Dumnezeu, aici este poarta cerurilor”. Și toți
cei ce vin în adunarea noastră să găsească
pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu.
Ne-am despărțit de sora Maria
Pavel
Marți, 6 iunie, a plecat la Domnul
sora Maria Pavel, în vârstă de 86 de
ani. Sora Maria Pavel s-a născut la 12
martie 1931, și are o fiică și un fiu în
Arad dintr-o căsătorie anterioară, din

care a rămas văduvă. A venit în vizită
în Statele Unite unde are două surori
de corp aici la Chicago, și în timpul
vizitei prelungite s-a căsătorit la 6 mai
1999 cu fratele Nicolae Pavel. Miercuri,
7 iulie, am avut în adunarea noastră un
serviciu divin de priveghi la care a
participat mult popor împreună cu
rudele sorei Maria și familia Nelu și
Doina Scînteie din Atlanta (ginerele și
fiica fratelui Pavel). A fost o soră
credincioasă, smerită și iubitoare de
Cuvântul Domnului. Era nelipsită de la
casa Domnului, și întotdeauna avea

cuvinte de încurajare pentru cei tineri.
Era o femeie a rugăciunii, și a fost
printre primii care au spus despre locul
nostru în Park Ridge, „Aici va fi casa
noastră de rugăciune.” Ne rugăm ca
Domnul să mângăie pe toți cei
îndurerați, și să-i dea putere fratelui
Pavel în călătoria vieții mai departe.
Misiunea Fanfarei în California la
San Francisco și Sacramento
Duminica trecută fanfara Soli Deo
Gloria a făcut o călătorie de misiune și
părtășie la bisericile de pe coasta de
Vest din zona „Bay-Area”, la cea
păstorită de fratele Ovidiu Rauca, din
San Leandro, și biserica Harul din
Sacramento, păstorită de fratele
Claudiu Vâlcu. Ne-am întâlnit cu mulți
frați și surori plecați de-a lungul anilor
de la noi și toți își aduc aminte cu
bucurie de vremurile acelea, sau de
bucuria pe care o au uitându-se acum la
programele bisericii Betel. Duminică
seara, programul a cuprins și fanfara
unită cu corul „Laudă Mielului”,
formând un ansamblu înălțător.
O carte prețioasă
Printre cei cu care ne-am întâlnit la
Sacramento au fost și
Mircea și Lidia Oprean,
a căror fiică, Becky, a
plecat la Domnul la 2
ianuarie 2015 în vârstă
de 27 de ani, după o
viață de suferință și
incapacitate fizică. Ei
au preluat din
amintirile și scrierile
fiicei lor, și au alcătuit o carte prețioasă,
„Secretul unui Zâmbet”, pe care o
distribuie acum celor ce doresc s-o aibe.
Adresa misiunii conduse de sora Lidia
Oprean este: Becky’s Hope Ministries,
P.O. Box 1904, Fair Oaks, CA 95628.
Tel. (210) 834-8186.

Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el.
(Proverbe 20:7)

Almanah fotografic
De la stânga sus: Fratele Mircea
Drule, păstor al Bisericii Baptiste
Române din Scwabach, Germania, a
fost la noi în duminica de 4 iunie;
Bogdan Daniel, misionar printre
studenții din Bolivia, ne-a comunicat
despre misiunea în care este activ;
Cornel Haneș, din Hollywood,
Florida, a adus salutări bisericii
noastre de la biserica „Harul”; fratele
Florea Cristian, fost preot ortodox
întors la pocăință și acum păstor la nr.
3 Lugoj (împreună cu fr. Gigel Olaru),
a fost miercuri cu noi la închinăciune
și este și astăzi cu noi.
Jos: Un grup de tineri sunt astăzi la
Awana Câmp, — ne rugăm pentru ei
ca să se apropie mai mult de Domnul
Isus și să aleagă toată viața să Îl
urmează pe Tatăl ceresc.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept
împotriva uneltirilor diavolului! (Efeseni 6:11)

Ci vreau mai mult…
Nu vreau doar să cunosc lumina,
Cu tot misterul ei de foc,
Ci vreau mai mult: să fiu lumină,
O Evanghelie deplină,
Nu lumânare sub obroc.
Nu vreau doar să spun despre Domnul,
Cuvinte goale să rostesc,
Ci vreau Iubirea Lui întreagă,
Să-mi fie ținta cea mai dragă,
Pentru Hristos eu să trăiesc.
Nu vreau doar vorbe învățate
Despre Hristos să știu să spun,
Ci vreau mai mult: în umilință,
La pas cu Domnul prin credință,
Să merg voios pe-acelaș drum.
Nu vreau să moștenesc doar singur,
Împărăția cea de sus,
Ci vreau ca toți ai mei să fie,
În sfânta Lui Împărăție,
Moștenitori ai lui Isus.
Nu vreau din Pacea Lui doar singur,
Să gust mereu, să beau din ea,
Ci vreau la Pacea Lui cerească,
Să-aduc pe alții, s-o cunoască,
Și mulți din harul Lui să bea.
Nu vreau doar vuiet de sfințire,
În foșnet trecător de vânt,
Ci vreau mai mult decât icoane,
Sau cuvântări de la amvoane,
Ci eu, vreau eu să fiu un sfânt!
Nu vreau doar să privesc la luptă,
Să fiu un simplu spectator, —
Ci vreau lângă Domnul oștirii,
Să fiu stegarul izbăvirii,
Cu El mereu triumfător ! (vp)

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

Anastasia Stan a plecat la
Domnul
Vineri, 16 iunie,
sora Anastasia Stan
a fost chemată la
Domnul. Urma ca
m â i n e s ă fi e
operată la inimă, o
operație grea la
care doctorii erau
îndoielnici că va rezista, și iată că
Domnul i-a scurtat călătoria pe
pământ ca să nu mai sufere. De o
vreme îndelungată n-a mai putut
veni la adunare și părtășia bisericii ia lipsit mult. În ultimele clipe ale
vieții sora Vetuța Negrău a stat cu
ea și i-a citit versete din Biblie, care
i-au adus liniște și pace deplină.
Anastasia Stan s-a născut la 29
mai 1945, și a avut doi copii, Relu
Stan și Cerasela Tsanov, având și
patru s trăn e p oți: A lexan der,
Isabella, Luca și Sebastian. A fost
mătușa Claudiei Flores și a lui
Sandy Negrău; soră de corp cu s.
Vetuța Negrău.
Marți vom avea priveghi la
Benson Funeral Home, la ora 7
seara, iar înmormântarea va fi
miercuri dimineața la 10:00. Adresa
la Benson: 3224 West Montrose
Ave., Chicago, IL 60618. Tel. (773)
478-5800.
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