Biserica Baptistă Română BETEL
8 Octombrie 2017

Calea Credinței
„…și i-a cerut scrisori către sinagogile
din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii
umblînd pe Calea Credinței, atât
bărbați cât și femei, să-i aducă legați
la Ierusalim” (Fapte 9:2).
Saul din Tars, devenit mai târziu
apostolul Pavel, în râvna lui pentru
datinile strămoșești a cerut scrisori de
la Sinedriul din Ierusalim ca să aibe
autoritatea de a aresta pe creștini, pe
care îi numea „cei care umblau pe
calea credinței”. Înainte de a fi numiți
creștinii „creștini” s-au numit „Calea”,
și guventaorul Felix mai târziu este
scris că știa destul de bine despre
„Calea” aceasta (Fapte 24:22). Cei care
L-au urmat pe Domnul au avut un fel

de viață diferit de ceilalți oameni. Era
o nouă Cale, un nou fel de gândire, un
nou caracter, un nou mod de viață. Și
toate acestea au fost observate de
ceilalți. Creștinii gândeau ca și
Hristos, vorbeau ca și Hristos, umblau
ca și Hristos, trăiau ca și Hristos. Era
„Calea Credinței.”
Predica cea mai strălucită a
primelor veacuri de creștinism n-a fost
oratorie, nici erudiție apologetică
înaltă, nici clădiri impunătoare, nici
liturghii pompoase, ci a fost o viață
curată și frumoasă. Creștinii erau
săraci, trăiau simplu, mulți erau chiar
sclavi, dar viața lor strălucea. Să
umblăm și noi în lumină Domnului pe
Calea Credinței!

Scurte Comunicări
••• „Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea
mea!” (Psalmul 16:3). Spunem un călduros și din inimă Bun Venit la noi, celor
care astăzi ați ales să fim împreună la închinăciune. Domnul să vă binecuvinteze!
În mod deosebit salutăm pe musafirii Casei Domnului:
- Ieremia Ioan Smahon a sosit joi, 5 octombrie, din Timișoara, întregind cu
bucurie larga familie Smahon. La frații Andrei, Nathan, Titus, Filip, Esteruța,
adăugăm de acum și pe
Ieremia
la
bucuria
părtășiei
noastre.
Domnul
Isus
să-l
binecuvinteze în mijlocul
nostru. Se împlinește din
nou cuvântul spus în
Proverbe 25:25, „Ca apa
proaspătă pentru un om
obosit, așa este o veste
bună venită dintr'o țară
depărtată”. Cu Ieremia
venit la noi Domnul aduce nu numai veste bună, o Evanghelie, ci și un steag al
minunilor Sale între noi.
- Emil Ungur, din Cugir, frate de corp cu sora Ofelia Bonca, a sosit între noi
și va sta o lună de zile, împlinind dorul celor dragi de aici și bucuria noastră a
tuturora.
- Nicu Șandru, păstor la Oțelu Roșu, la biserica baptistă nr. 3, a venit în
America într-un turneu de a face cunoscut nevoile pe care le are biserica pe care
o păstorește și în dorința de a vedea pe frați.
- Fratele păstor Matt Elliott, din Indiana (al cărui fiu, Levy, se mută în
Glenview în practică profesională), legat de România prin vizitele misionare.
- Camelia Siminescu din Atlanta împreună cu Elena Măduța din Houston
TX, au venit să sărbătorească împreună cu noi ziua de naștere a fratelui Valentin
Popovici. E un har ales, o bucurie înaltă, o dulce mângăiere, atunci când
revederea devine un semn al strălucirii pe care o vom avea la întâlnirea noastră în
slavă la venirea Domnului.
••• Felicităm pe Gigi și Viorica Zaica la aniversarea de 38 de ani de căsnicie.
Să le dea Tată ceresc din bogățiile binecuvântărilor Lui revărsare de har și
bucurie în continuare ca să fie și pentru alții o încurajare de credință și trai
frumos.
••• Sora Mariana Pantea, din Canada, a vorbit cu sora Caty Podea și ne roagă
să avem în rugăciune pe o nepoată a sa de un an și jumătate, cu numele Elisabeta,
căreia i s-a descoperit o tumoare pe creier, și familia e foarte îngrijorată.

• Sâmbăta viitoare va avea loc întrunirea surorilor pentru părtășie, rugăciune,
și studiu biblic, de la orele 10 dimineața. Locul va fi în sala de consfătuire de la
etaj, întrucât fanfara va avea repetiția mare pentru festival.
••• Printre cei care ne-au vizitat în duminica trecută au fost și:
- Bogdan Ionescu, de la biserica „Sfânta Treime” din București, care lucrează
ca evanghelist în mijlocul fraților romi în România, a predicat la seara.
- Mircea și Mioara Ghitea din Portland, Oregon;
fratele Mircea a adus un salut pentru
biserică.
- Dan și Eunice Ilia
- Dorin Mitrofan
••• În luna august anul acesta în
biserica baptistă din Șiria, jud. Arad, a
fost sărbătoare: fratele Ioan Botașu a
George Benaiah Ordeanu,
născut la 26 septembrie 2017 împlinit vârsta de 105 ani. Slăvit să fie
în familia Allen și Delia Domnul care în trecerea anilor Își
Ordeanu
aduce aminte de îndurarea Sa.

Păstrați rugăciunile aprinse pentru copii și pentru activitățile cu copiii în biserica Betel. De
asemenea, se caută voluntari pentru clasele de Școală duminicală.

Cine sunt eu ?
Mă-ntrebi cine sunt eu și cum mă cheamă?
Vrei să cunoști mai bine ce lucrez?
Pot să-ți răspund că NU sunt om de seamă,
Nu sunt vestit, și-n cărți nu figurez.
Ba chiar mai mult, aș spune despre mine:
Sunt un nimic..., un fluier de cimpoi,
Și dacă cineva privește bine,
Atâta vede: ghemul din gunoi.

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

Aș spune că „ce sunt” și „ce se vede”
Nu sunt identice în mod real,
Ca două fețe-ale unei monede,
Unite, însă numai parțial.
Reamintim tuturora că duminica
viitoare, 15 ocombrie, va avea loc la
noi cu ajutorul Domnului al 7-lea
Festival al Fanfarelor reunite sub
egida „Soli Deo Gloria”. Serviciul
divin de dimineață va fi în întregime
o suită de laudă și preamărire a
Sunt cum mă vezi, și toți așa mă cheamă,
Domnului prin cântări de fanfară, iar
Un ghem de humă, bulgăr de pământ,
după amiază, după o masă împreună
în sala de părtășie a bisericii pentru
Trăiesc și dau țărânei încă vamă,
toți cântăreții, vom continua de la ora
Dar sunt ținut în Palma Celui Sfânt.
3:00 serviciul de laudă Domnului
prin grupurile venite din alte orașe.
Sunt mult mai mult decât ce-apare-n poză, Anul acesta printre invitații la
Un faliment, cenușă, un deșeu…
conducerea fanfarei va fi din nou
Aștept a slăvilor metamorfoză —
fratele Puiu Muntean, dirijorul
fanfarei din Șiria, și fratele Remus
Dintr-un nimic, — un fiu de Dumnezeu.
Moroșan,
cunoscut
dirijor
și
compozitor,
care
s-a
mutat
anul
Și ce voi fi…, deja în harul mare
acesta în Phoenix, Arizona. — Vă
Al Domnului Isus, mi-a arătat:
îndemnăm să invitați și pe alții să
Trăiesc prin El viața viitoare,
vină la bucuria sărbătorească din casa
Și slava Lui deja m-a-mpresurat! (vp)
Domnului.

Ceea ce vezi, e clar, dar eu aș spune,
Că nu e chiar deplin adevărat,
Ce vezi, e cortul ce se descompune;
Ce sunt eu… încă nu s-a arătat.

Biserica Baptist] Rom`n] %BETEL^
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 - (847) 485-9077
Serviciile duminicale: diminea[a 10:00-12:00; dup] masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM
Internet: http://betelchurch.org

