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Ansamblul „Soli Deo Gloria” în duminica trecută la noi
slujească pe apostolul care la vremea
aceea era probabil încarcerat într-o
casă. Astfel Epafrodit a făcut o lucrare
„Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca de rob, de servitor. Era o lucrare a
o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței, o slujbă, o jertfă. În timpul
credinței voastre, eu mă bucur și mă acela, Epafrodit s-a îmbolnăvit și era
bucur cu voi toți” (Filipeni 2:17).
chiar aproape să moară (Fil. 2:25-30).
Era slujba credinței, jertfa dragostei.
Credința adevărată nu e statică, ci Întotdeauna slujba credinței înseamnă
este întotdeauna dinamică în lucrare, jertfă, sacrificiu.
activă, în căutare de noi orizonturi, de
Iar Tesalonicenilor, apostolul Pavel
noi câmpuri de lucru, plină de energie. le scria: „Ne aducem aminte fără
Biserica din Filipi, apropiată de încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl
inima și de lucrarea apostolului Pavel, nostru, de lucrarea credinței voastre,
auzise de întemnițarea și suferințele de osteneala dragostei voastre și de
apostolului, și n-a avut liniște până ce tăria nădejdii în Domnul nostru Isus
nu l-a trimis pe Epafrodit, un frate Hristos!” (I Tes. 1:3).
scump dintre ei, cu daruri care să
Nu-i Cunună fără cruce,
împlinească nevoiele sfântului apostol,
Fără Mielul care moare;
așa cum făcuseră atunci când el era în
Nici credință fără fapte,
Tesalonic. Era o lucrare a credinței lor,
Fără jertfe pe altare.
și aceasta i-a costat, a fost o jertfă.
Să trăim cu adevărat credința care
La Roma, Epafrodit a făcut mai lucrează spre lauda slavei harului
mult decât i s-a cerut: a început să-l Domnului nostru Isus Hristos!

Slujba Credinței

Scurte Comunicări
Bun Venit la Casa Domnului!
În programul viitor:
„Căci mai mult face o zi în curțile
19 nov. Fanfara la Akron
Tale de cît o mie în altă parte; eu
23 nov., Ziua Mulțumirii
vreau mai bine să stau în pragul Casei (Thanksgiving), serviciu de
Dumnezeului meu, decît să locuiesc în închinăciune între 11:00 am - 1:00 pm
corturile răutății!” (Ps. 84:10).
Duminică, 10 decembrie, Masa de
Crăciun (organizată și pregătită de
Fratele Romică Iuga, păstor la
familiile tinere din biserică). Programul
Speranța, Arad, și vicepreședinte la
de după-amiază va fi modificat, între
comunitatea de Arad, va fi în Chicago 3:00 - 4:30 pm.
între 6-14 noiembrie, și transmite
salutări bisericii.
Ecouri
Fratele Simion Plăcintă, păstorul
Felicităm fanfara noastră cu ocazia
bisericii Providența, din Greenfield,
Sărbătorii de cântări din duminica
Massachussetts, ne salută în harul
trecută, și felicităm fanfara Soli Deo
Domnului Isus.
Gloria pentru cântarea de laudă
Domnului Isus. Mulțumim surorilor
Din activitățile cu copiii
care au pregătit o masă bogată pentru
- Astăzi, Corul Copiilor cântă la
toți cei care au fost la adunare. Am
serviciul de după masă.
avut cu această ocazie câțiva
predicatori oaspeți, printre care
- Tot astăzi, Bake Sale, 12:00 pm,
amintim pe: Viorel Lozneanu (Betania,
Banii vor fi folosiți pentru activitățile
în locul fratelui Mițoi care se află în
de la Harvest Party, de la școală
Germania), Pavel Sav (Golgota), Aurel
duminicală și de Crăciun.
- Duminica viitoare, 29 octombrie, Balici (Ghețimani), Alexandru
Harvest Party, copiii rămân la adunare Trombițaș (Betania, San Antonio). Iar
ca oaspeți în dirijarea cântărilor de
între serviciul de dimineață și cel de
fanfară au fost: Puiu Muntean (Șiria,
seară, pentru activități similare cu
AWANA. Le numim Harvest Party, ca Arad), Narcis Oros (Betania), Remus
Moroșan (Arizona), Dan Muncaciu
să nu fie legate de Holloween.
(Betania), Jason Herlo (grupul
- 23 nov. Corul Copiilor cântă la
Gloryland), O notă de prospețime și
Thanksgiving.
bucurie a fost faptul că înainte de
- Sâmbătă, 16 dec., Copiii vor
fiecare fanfară au fost câte doi copii
merge cu colinda de la 2:00-7:00 pm.
care au recitat versete biblice în limba
- Miercuri, 20 dec. AWANA,
română. Felicitări și lor și părinților!
serbare înainte de vacanță.
După serviciul divin de după masă, vă
rugăm să rămâneți la o scurtă
consfătuire în legătură cu perspectiva
începerii unor cursuri de limba română
pentru tineri și copii. Sperăm să nu
dureze mai mult de o oră.

Frații noștri români din Catalonia
(Spania), ne cer rugăciuni pentru
rezolvarea conflictului în mijlocul
căruia se află acum după referendumul
popular de separare de Spania.

La 31 octombrie 1517, înfuriat de predicile
călugărului dominican Johann Tetzel care
vindea indulgențe pentru așa zisa salvare a
sufletelor din Purgatoriu, Martin Luther,
călugăr augustin și profesor de studii biblce la
Universitatea din Wittenberg, a bătut în cuie
la poarta catedralei din oraș cele 95 de Teze,
pornind astfel discuțiile teologice care au dus
la Reforma din secolul XVI. Reforma s-a
concretisat mai târziu în cele cinci „Sola”,
afirmații de învățături categorice și biblice.
1. Sola Scriptura!
„Toată Scriptura este însuflată de
Dumnezeu și de folos ca să învețe, să
mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune
în neprihănire, pentruca omul lui
Dumnezeu să fie desăvîrșit și cu totul
destoinic pentru orice lucrare bună.” (2
Tim. 3:16-17).

„El ne-a izbăvit de supt puterea
întunerecului, și ne-a strămutat în
Împărăția Fiului dragostei Lui, în care
avem răscumpărarea, prin sîngele Lui,
iertarea păcatelor.” ( Colos. 1:13-14).
„În nimeni altul nu este mîntuire:
căci nu este supt cer nici un alt Nume
dat oamenilor, în care trebuie să fim
2. Soli Deo Gloria!
Într-un vechi Catechism era scris: mîntuiți.” (Fapte 4:12).
„Care e scopul suprem al omului? Este
să dea slavă lui Dumnezeu și să se 4. Sola Gratia!
bucure în veci de părtășia cu El.” Toate
Mântuirea e numai prin harul lui
activitățile trebuiesc subordonate Dumnezeu.
scopului de a glorifica pe Dumnezeu.
„În El, Dumnezeu ne-a ales înainte
„Deci, fie că mîncați, fie că beți, fie de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și
că faceți altceva: să faceți totul pentru fără prihană înaintea Lui, dupăce, în
slava lui Dumnezeu.” (I Cor. 10:31)
dragostea Lui, ne-a rînduit mai
„Dacă vorbește cineva, să vorbească dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos,
cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește după buna plăcere a voiei Sale, spre
cineva, să slujească după puterea, pe lauda slavei harului Său, pe care ni l-a
care i-o dă Dumnezeu: pentruca în dat în Prea Iubitul Lui.” (Efeseni 1:4-6).
toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu
prin Isus Hristos, a căruia este slava și 5. Sola Fide!
puterea în vecii vecilor! Amin.” (I Petru
Metoda lui Dumnezeu de a ne
4:11).
mântui, de a ne soocoti neprihăniți, de
„A Lui să fie slava în Biserică și în a ne oferi Duhul Lui cel Sfânt, de a ne
Hristos Isus, din neam în neam, în vecii folosi în Împărăția Sa, este Credința
vecilor! Amin.” (Efes. 3:21)
care lucrează prin dragoste în ascultare
de voia lui Dumnezeu.
3. Solo Christo!
„Sriptura, de asemenea, fiindcă
Numai prin jertfa Domnului Isus prevedea că Dumnezeu va socoti
neprihănite pe Neamuri, prin credință,
Hristos suntem mântuiți.
„Căci este un singur Dumnezeu, și a vestit mai dinainte lui Avraam
este un singur mijlocitor între această veste bună: «Toate neamurile
Dumnezeu și oameni: Omul Isus vor fi binecuvîntate în tine.» Așa că cei
Hristos, care S'a dat pe Sine însuș, ca ce se bizuiesc pe credință, sunt
preț de răscumpărare pentru toți.” (1 binecuvântați împreună cu Avraam cel
credincios.” (Gal. 3:8-9).
Timotei 2:5-6)

Din traista plugarului
Sufletul omenesc are nevoie de hrană
spirituală, și de aceea, în bisericile
noutestamentale la serviciile divine,
predica sau studiul biblic de interpretare a
textelor sfinte trebuie să ocupe locul
central, timpul cel mai larg.
S-a observat că în bisericile unde nu se
predică Evanghelia, frecvența scade,
oamenii nu se mulțumesc cu paleative
religioase, sau numai cu muzică, și își
schimbă locul și se duc la bisericile unde
se predică Evanghelia cu competență
teologică. Întotdeauna au fost căutați și
ascultați slujitorii altarelor sau ai
amvoanelor, care au lucrat intens și în
domeniul literaturii creștine. Dar ca și
azi, au fost întotdeauna oameni cu
mistificări, care au interpretat greșit
anumite texte din Noul Testament, sau au
pus baze numai pe texte din Vechiul
Testament. Predicatorul noutestamental
trebuie să să aibă curaj și iscusință să
combată cu toată puterea asemenea
îndrumări ne-biblice, spre a se înlătura
superficialitatea în materie de credință.
În Cuvântul Domnului avem
asigurarea divină: „Cu nici un chip nu te
voi lăsa...” și s-a adeverit cu noi care ne
rezemăm pe ajutorul și providența
Domnului. El nu ne părăsește; nici noi să
nu-L părăsim.
Într-o lume plină de ură și răutate,
Cuvântul Domnului ne învață la Filipeni
4:5: „Blîndețea voastră să fie cunoscută
de toți oamenii. Domnul este
aproape!” (Alexa Popovici)

„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)

Cuvintele vieții
O, Doamne, Bun Isuse,
Mai vino și-mi mai spune
Cuvintele vieții,
De sfântă-nțelepciune.
Și umple-mă cu Duhul
Al Harului preasfânt,
Porunca să nu zboare
Ca pleava dusă-n vânt.
Să nu uit niciodată
Când vin la adunare,
Că și Tu ești acolo,
Și vin la sărbătoare.
Păzește-mi deci piciorul,
Când intru-n Casa Ta,
Smerită, răbdătoare,
Să-mi fie inima.
Și nu-mi lăsa vorbirea
Să fie prea degrabă,
Și fără cugetare,
Să uit să-ți aducă slavă;
Străpunge-mi Tu urechea,
Cu harul Tău deplin,
La tot ce-mi spui, Isuse,
Să știu să spun, Amin! (vp)
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