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Ansamblul fanfarelor reunite la Festivalul de anul trecut

Bucuria Credinței
„…Și sunt încredințat și ș2u că voi
rămânea și voi trăi cu voi toți, pentru
înaintarea și bucuria credinței
voastre” (Filipeni 1:25)
În săptămâna trecută am cugetat la
Calea Credinței, viața nouă în Hristos
trăită prin Duhul lui Dumnezeu. Astăzi
ne uităm la un alt aspect din
mărgăritarul credinței. Apostolul Pavel
destăinuie în scrisoarea sa către
biserica din Filipi, un amănunt al vieții
noi în Hristos: Bucuria Credinței!
Aceasta este legată de părtășia noastră
laolaltă.
În unitatea sﬁnților lui Dumnezeu e
putere, e har, e lumină, e lauda
Mielului, și mai e ceva, Bucuria care
clocotește din credința și dragostea
care ne strânge laolaltă. Apostolul își
mărturisește dorința să mai trăiască pe
pământ, să mai ﬁe cu frații în adunare,
pentru ca asHel bucuria Filipenilor să
crească, să strălucească tot mai mult și

mai frumos.
Anul acesta, din nou, FesIvalul
Fanfarelor are loc în adunarea noastră
și ne bucurăm de cinstea pe care o
avem. Dorim ca toți cei ce vor ﬁ în
adunare să simtă prezența Duhului lui
Dumnezeu între noi, și uniți într-un
gând și o inimă să lăudăm pe Domnul,
în bucuria credinței care ne leagă.
AsHel cuvintele din Romani 15:5-6, să
ﬁe realitate între noi: „Dumnezeul
răbdării și al mângăierii să vă facă să
aveți aceleași simțăminte, unii față de
alții, după pilda lui Hristos Isus; pentru
ca toți împreună, cu o inimă și cu o
gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl
Domnului nostru Isus Hristos.”
Aceasta nu e o zi obișnuită, este o
zi specială în care Dumnezeu ne
cercetează, vine la noi să ne asculte, să
se întâlnească cu noi, să ne dea daruri
cereșI!
Lăudați pe Domnul! Binecuvântat
să ﬁe Slăvitul Său Nume!

Scurte Comunicări
„Sfinții care sunt în țară, oamenii
evlavioși,
sunt
toată
plăcerea
mea!” (Psalmul 16:3). Spunem și
astăzi un călduros Bun Venit la noi,
celor care ați ales să fim împreună la
închinăciune și în mod special atât
celor care participă în ansamblul
instrumental „Soli Deo Gloria” cât și
celor care au venit cu dorința să-i
asculte lăudând pe Domnul. Ne rugăm
ca Domnul să vă binecuvinteze din
plin cu darurile și binecuvântările Sale
cerești!
Felicităm cu bucurie pe Larry și Jeny
Gașpar la împlinirea în duminica
trecută a 58 de ani de căsnicie. Să vă
ocrotească Numele Dumnezeului lui
Iacov și să vă sprijinească din Sion!

Musafiri în săptămâna trecută:
Fratele Simion Lustrea din
Jacksonville, Florida, nepot al sorei
Dorina Mocuța, a fost miercuri cu noi
și este cu noi și astăzi la închinăciune.
Rev. Matt Elliott și soția Beth
împreună cu copiii,
Ace, Hanna, Levi, din
Plymouth, Indiana.
Cristian Filip și
soția, din Detroit.
Nicu Șandru, de la
biserica nr. 2 din Oțelu
Roșu, venit împreună
cu fratele Luca și s.
Tabita
Dragomir, fr. Puiu Muntean,
dirijor de fanfară
gazdele lui în America.
din Șiria

Anunț pentru surori: Ora surorilor
care ar fi avut loc ieri s-a amânat pentru
Din nou acasă:
sâmbăta viitoare.
Familia Pavel și Marinela Negrei „Bake-sale”. Surorile de la AWANA
s-a întors din Europa
doresc să aibe o nouă colectă de
Familia Vasile Tămășan s-a întors fonduri prin prăjituri și cornulețe de
din misiunea la Ashville, unde au luat vânzare duminica viitoare 22 oct.,
parte la Sărbătoarea Secerișului
dimineața.
Familia Nelu și Aurora Hiriț, s-au
întors din Florida, unde au fost O veste din Arizona ne-a îndurerat
împreună cu musafirii din România.
inimile: Fratele Simion Varvara, având
Grija Ioana s-a întors din călătoria vârsta de numai 52 ani, a fost chemat
în România, și ne bucurăm că a ajuns acasă la Domnul.
cu bine iarăși între noi.
Fratele Simion a
Fratele Aurel Burcă a fost cu noi în locuit o vreme în
duminica trecută prima dată după Chicago, și aici la
operație, și dăm slavă Domnului.
noi s-a căsătorit.
Frate Liviu și s. Lilli Ilciuc s-au Desigur, mulți vă
întors de la Hickory, SC unde au luat m a i
aduceți
parte la întâlnirile ocazionate de aminte de el (în fotografie, în picioare
sărbătoarea
anuală
„Desculții,” lângă soție, în spatele părinților).
condusă de frații Florian Guler Priveghiul a fost joi seara în Biserica
(Detroit), Nelu Urs (păstorul bisericii Română Elim Church of God din
din Hickory) și John Mich (Hickory).
Phoenix, AZ, și înmormântarea vineri.

Din arhivele credincioșilor din timpul
persecuției în Rusia sovietică ies la
iveală rădăcinile trezirii spirituale din
timpul acela când persecuția era
crâncenă împotriva Bisericii, dar n-a
putut s-o înfrângă, nici să-i micșoreze
elanul.

Rugați-vă pentru o nouă
trezire!

Trezirea nu este un entuziasm
încăpățânat al firii pământești, ci o
înflăcărare permanentă a duhului.
Trezirea e nu numai o primăvară cu
ape abundente, ci și o iarnă cu viscole și
geruri, dar care nu poate stinge viața.
Trezirea e atunci când sunt fără
putere cele mai puternice furtuni care se
ridică împotriva noastră. Când cele mai
rezistente baraje nu pot să oprească
râurile vieții.
Este o laudă necurmată adusă lui
Dumnezeu în toate împrejurările…

Domnul mergea înaintea lor... ca să-i
călăuzească pe drum...” (Exod 13:21).
Trezirea e un râu de „apă vie”, de har,
care se revarsă din noi, dar al cărui
început e în Hristos, căci El a zis: „Dacă Nu suntem eroi, dar Îl iubim
însetează cineva să vină la Mine și să
pe Domnul!
bea” (Ioan 7:37).
Din „Foia Frățească,” din 1962,
Trezirea este setea de a ne umple cu
răspândită ilegal, — un paragraf…
Duhul Sfânt;
Nu suntem eroi, dar Îl iubim pe
este viață din belșug;
Domnul! Adesea obosim și ne seacă
este ungerea cu care ne umplem
puterile, după cum spune proorocul
continuu, e „har după har”;
Isaia. Iar prigoanele necontenite din
ultimul timp îndreptate împotriva
este bucurie în suferințe;
Bisericii lui Hristos, atacurile satanei, nu
este pace și dragoste
în familie și în adunarea
Domnului;
este armonia inimilor,
e blândețe și respect în
relațiile dintre noi;
este pilda de sfințenie
și dragoste față de
Dumnezeu a slujitorilor
Lui;
este grija mișcătoare
pentru tânăra generație;
este a-L predica pe
Adunare ilegală în pădurea Harkov în 1971
Hristos cu mare
numai din afară, ci și prin intermediul a
îndrăzneală;
tot felul de învățături false, cer de la noi
este creșterea numerică și
un sacrificiu continuu al credinței,
duhovnicească a bisericii.
eforturi foarte mari de luptă
Trezirea e atunci când și pe ger ni-i
duhovnicească în rugăciune. Și numai
cald, și în nevoi ne bucurăm.
„cei ce se încred în Domnul își înnoiesc
Trezirea e atunci când ne săturăm de puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și
gunoiul clevetirilor și inima e un pământ nu obosesc, umblă și nu ostenesc” (Isaia
flămând după sămânța Adevărului .
40:31).

Programul festiv de
dimineață:
Clipe de rugăciune
Tommy and Joey Bulboacă (Rut 1:16, 17)
• Alegerea Ta (Sorinel Cimpoeș)
Jonathan and Lauren Ordeanu, Ioan 14:1-6
• On That BeauIful Shore (Dan Bulboacă)
Salutare, VP
James & Julia Popovici, Ps. 118:22-26
• Naghila Hava (Puiu Muntean)
Cuvânt, David Măgduț
Lucian and Noel Răscol, Isaia 54:10, Ps. 28:7
• Îmi Ridic Ochii… (Remus Moroșan)
Anunțuri, Petre Ordeanu
Ofrandele
Jacob and Abby Smahon, Luca 15:3-7
• O Turmă De Oi (Narcis Oros)
Anabelle and Evelyn Voica, Ps. 116:5-8
• Isus Putere Eliberatoare (Puiu Muntean)
Cuvânt, VP
Ruben and Natalie Smahon, Rom.11:33-36
• Jehova’s Praise (Remus Moroșan)
Încheiere, VP
Cântările, conduse de Edy Negru
Serviciul divin conInuă după amiază de la
orele 3:00 la 5:30. Vor parIcipa separat
fanfarele: Deus Enim, Golgotha, Betel,
Gloryland și San Antonio, având ca vorbitori
predicatori din bisericile respecIve.

„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)

Nu-ți vinde sufletul în piață,
La târgul plin cu profitori,
Nu te lăsa momit în viață
De isptirile ce-nhață,
Lumina sfintelor comori.
Nu-ți vinde frații niciodată,
Moștean al Patriei de sus,
Ai fost cu ei sfințit de-odată,
Cu cea mai grandioasă plată,
Cu jertfa Domnului Isus.
Nu-ți vinde viața pe gunoaie,
Pe roșcove din alte țări,
Nu sta-n petreceri și noroaie...
Căci sunt a iadului văpaie,
Și ale șarpelui chemări?
Nu-ți vinde visul de lumină,
Și slăvile din Paradis,
Pe mărunțișuri de rugină,
Sau pe minciuna din vitrină,
Când Domnul raiul ți-a deschis.
Nu-ți vinde harul mântuirii,
Pentru surcele de prisos,
Mai bine Calea răstignirii,
Batjocurile umilirii,
Dar să rămâi lângă Hristos! (vp)

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

