Silvia T]rniceriu
Sora Silvia T]rniceriu a plecat la Domnul joi, 19
septembrie la 6 diminea[a, av`nd 'n jurul ei pe fra[ii
\i surorile de corp veni[i din Rom`nia (Mihai,
Margareta, Rodica, Costel, Victor \i Mihaela, Stefan,
Anna \i D]nu[), \i 'nconjurat] de dragostea \i
rug]ciunile multora care au cunoscut-o \i au iubit-o.
Serviciile de priveghi au fost vineri \i ieri la
Millersburg, Ohio; tot acolo are ast]zi 'nmom`ntarea.
Silvia T]riceriu s-a n]scut la 29 septembrie 1951
la Ia\i 'n familia lui Pricop \i Elena T]rniceriu. L-a
m]rturisit pe Domnul Isus 'n apa botezului 'n 1967,
\i de atunci a fost neobosit] 'n Biserica Lui, 'n
distribuirea de c]r[i cre\tine \i Biblii, pentru care a fost arestat] \i
condamnat] la doi ani 'nchisoare, din care a f]cut \ase luni \i jum]tate, fiind
eliberat] 'n 1981. Doi ani mai t`rziu a reu\it s] ajung] 'n America unde a
lucrat la Christian Aid Ministries 'n mijlocul unei comunit][i menonite foarte
harnice 'n ajutorul dat s]racilor din Rom`nia. Din 2005 s-a ocupat de scrierea
de c]r[i, misiune, \i vizitarea multor biserici rom`ne\ti. "n luna Mai anul
acesta s-a 'ntors din Australia, unde a 'ncheiat un turneu mai lung 'n multe
[]ri pe trei continente unde se afl] fra[i rom`ni, o c]l]torie istovitoare dar
plin] de roade bogate pentru "mp]r][ia lui Dumnezeu. Dintre c]r[ile scrise de
ea, %Dumnezeu "mi Cunoa\te M]sura^, \i %Dumnezeu "mi Cunoa\te
C]rarea^, aveau s] fie urmate de a treia, %Dumnezeu "mi Cunoa\te Destinul^,
carte care n-a mai apucat s] fie scris].
A\ ad]uga la aceste informa[ii cuvintele pline de sim[ire ale fratelui Gicu
Cotle[ de la Chritian Aid Ministries: %Singurul lucru pe care a reu\it cancerul
s]-l fac] a fost s]-i distrug] s]n]tatea dar nu a reu\it s]-i zdruncine credin[a.
Silvia a luptat cu o d`rzenie greu de povestit împotriva a 3 cancere. Primul a
fost la s`n în anul 2000, al doile în 2007 la colon iar al treilea a fost la ficat \i a
fost decoperit în iunie 2013. Prin credin[] \i rug]ciune ea le-a biruit pe primele
dou] dar a fost învins] de al treilea. Ast]zi ea a fost îmbr]cat] pentru prima
dat] în rochie de mireas], o rochie împodobit] cu m]rg]ritarele smereniei \i
poc]in[ei, o rochie aleas] cu migal] de surorile ei dragi menonite. Miercuri
seara am avut harul s] fiu martor la ultimul z`mbet al Silviei. Cu toate c] era
sub influien[a morfinei a deschis ochii mari, iar noi to[i i-am f]cut din m`n]
dup] care cu un z`mbet scurt a adormit din nou. Au mai trecut doar 6 ore \i
Silvia a plecat pentru totdeauna de pe strada noastr], l]s`nd în urm] o
m]rturie greu de egalat. Ast]zi Domnul a înc]l[at-o cu cea mai frumos] pereche
de patofi ce Silvia n-a purtat niciodat]. Sunt sigur c] Dumnezeu i-a cunoscut
m]sura pantofilor ei dar i-a cunoscut \i m]sura suferin[ei.^
Silvia T]rniceriu, cea harnic], iubit] \i credincioas], s-a dus, dup]
f]g]duin[a pe care o avem din partea Domnului, la locul preg]tit de El 'n slav]
'mpreun] cu to[i sfin[ii Lui, acolo unde %Mielul, care st] 'n mijlocul scaunului
de domnie, va fi P]storul lor, 'i va duce la izvoarele apelor vie[ii, \i
Dumnezeu va \terge orice lacrim] din ochii lor” (Apoc. 7:17).
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Rug]ciunea fierbinte
%Rug]ciunea f]cut] cu credin[] va m`ntui pe cel
bolnav, \i Domnul 'l va 'ns]n]to\i; \i dac] a f]cut
p]cate, 'i vor fi iertate. M]rturisi[i-v] unii altora
p]catele, \i ruga[i-v] unii pentru al[ii, ca s] fi[i vindeca[i.
Mare putere are rug]ciunea fierbinte a celui neprih]nit.^^
(Iacov 5:15-16).
Vestitul predicator Wilbur Chapman scria unui prieten: %Am 'nv][at
recent c`teva lec[ii mari despre rug]ciune, \i iat] cum: La una din
'nt`lnirile misionare ale noastre 'n Anglia, congrega[ia era foarte, foarte
mic]. Nu era mare interes pentru lucr]rile de evanghelizare. Dar am
primit o scrisoare 'n care cel ce mi-a scris-o 'mi spunea c] \tie un
misionar american care se va ruga ca Dumnezeu s]-\i reverse harul S]u
asupra lucr]rii bisericii noastre. Misionarul acesta era cunoscut ca Hyde,
omul rug]ciunii. Aproape deodat] s-a schimbat starea de lucruri de la noi.
Adunarea a devenit ticsit] de popor, \i la chemarea pe care am f]cut-o
odat] 50 de persoane au primit pe Hristos ca Salvator al lor. Odat] l-am
'nt`lnit pe acest frate scump \i i-am zis: %Frate Hyde, vreau s] te rogi
pentru mine^. El numaidec`t a venit 'n camera mea, a 'ntors cheia 'n u\],
a c]zut pe genunchi, \i a a\teptat cinci minute f]r] s] rosteasc] un singur
cuv`nt. S-a f]cut a\a o lini\te c] 'mi puteam auzi b]t]ile inimii. Am sim[it
lacrimi fierbin[i curg`nd pe fa[a mea. Am \tiut c] eram 'n prezen[a lui
Dumnezeu acolo. Atunci, cu fa[a ridicat], peste care \iroaie de lacrimi
curgeau la vale, el zise: %Oh, Dumnezeule...^ Apoi pentru alte cinci minute
s-a f]cut iar]\i t]cere. C]nd a \tiut c] era gata s] vorbeasc] cu Dumnezeu,
a 'nceput s] izvorasc] din ad`ncul inimii o rug]ciune pentru mine \i pentru
al[i oameni, cum n-am mai auzit niciodat]. C`nd m-am ridicat de pe
genunchi am \tiut ce 'nseamn] 'ntr-adev]r a te ruga fierbinte. Sunt
convins c] rug]ciunea are putere, \i c] trebuie folosit] 'n adun]rile
noastre, ca s] coboare de la Dumnezeu puterea Sa peste noi!^
Biserica Baptist] Rom`n] %Betel^ - 6120 N. Harlem Ave., Chicago, IL 60631
Serviciul divin duminical, dup] amiaz]: 4:00 - 6:00
Radio - WEEF 1430 AM, duminica diminea[a 'ntre 8:30 \i 9:00
Internet - http://www.betelchurch.org

Ast]zi s]rb]torim cu
bucurie
harul
lui
Dumnezeu rev]rsat peste
sora Silvia R]du[ care
'mpline\te
frumoasa
v`rst] de 90 de ani !
Sor] scump], La Mul[i
Ani! — 'n har, s]n]tate \i
binecuv`nt]ri ve\nice
La sf`r\itul timpului de 'nchin]ciune
suntem invita[i s] lu]m o gustare 'mpreun], \i
astfel s] avem ocazia s] exprim]m ur]rile
noastre personale \i dorin[ele de bine sorei
Silvia R]du[.

Comunic]ri
•Duminica viitoare va c`nta \i la noi Ansamblul fanfarelor %Soli Deo
Gloria^. De asemenea, va fi cu noi la vestirea Cuv`ntului Evangheliei fratele
Liviu Percy, pre\edintele Societ][ii Misionare Rom`ne \i p]storul bisericii din
Charlotte, NC. Totodat], vor fi cu noi tinerii de la biserica din Cleveland, care
vor avea un program de c`nt]ri spre slava Domnului. Ne rug]m ca \i azi, \i
duminica viitoare, \i 'ntotdeauna s] fie 'n adunarea noastr] o bucurie
s]rb]toreasc] 'n cinstea Domnului Isus.
•Sora Violeta Stancu a ie\it din spital, dar urmeaz] s] aibe aproape zilnic
tratament terapeutic pentru fractuca avut].
•S] ne rug]m pentru fratele Aurel Flonta care e internat la Swedish
Hospital 'ntr-o com] indus] temporar pentru revenirea sa medical] dup]
atacul cardiac suferit.
•Spunem din inim] un Bun venit familiei Dr]uceanu Cornel \i Sana din
c]l]toria f]cut] 'n Rom`nia 'n vara aceasta.

S`mb]ta viitoare, 28 septembrie 2013

De la orele 6:00 pm la Biserica Penticostal] Bethania, 7301 N Caldwell Ave,
Niles, Illinois 60714.

%Fie Numele Domnului binecuv`ntat de acum
\i p`n] 'n veac. De la r]s]ritul soarelui p`n] la
apusul lui, fie Numele Domnului l]udat!^
(Psalmul 113:2-3)

Program de 'nchin]ciune
1. Rug]ciune de invocare
2. C`nt]ri comune: Andre Ordeanu
3. Cor
4. Momente de rugaciune, Fredy Hegye\
5. C`ntare comun]
6. Binecuvantare: feti[a noun]scut] Miriam Mo\man este ast]zi
adus] la binecuv`ntare de p]rin[ii ei, Silviu \i Lucia Mo\man.
7. Cor
8. Poezie: Vasile T]m]\an
9. Trio
10. Poezie, Ana Bud
11. Cor
12. Colecta + C`ntare comun]
13. Predic]
14. Rug]ciune de 'ncheiere
15. Benedic[ie
 Dac] 'mi cunosc bine inima azi, mai bine a\ muri dec`t s] tr]iesc a\a
cum tr]iam alt]dat], c`nd eram un cre\tin cu numele doar, \i c`nd nu m]
l]sam folosit de Dumnezeu. (D.L. Moody).
 V] spun c] e ridicol s] crezi c] Dumnezeu Cel infinit 'n m]re[ie "\i las]
dinamita puterilor cere\ti 'n m`inile neglijente ale unor cre\tini care nu
cunosc focul sf`nt al m]rturiei lui Hristos, nu poart] povara sufleteasc] pentru
m`ntuirea altora, \i nu simt ru\inea fa[] de p]cat. (John R. Rice)
 Filosofia care este predat] ast]zi 'n \coli va fi filosofia guvernului de
m`ine. (A. Lincoln)
 "nainte de b]t]lie, sfin[irea! Altfel 'n cortul t]u ajunge nimicirea. (Iosua
7:13). (G. Campbell Morgan)
 Via[a unui credincios al Domnului este mereu un du-te-vino! %Veni[i la
Mine!^ (Matei 11:28); %Duce[i-v] 'n toat] lumea!^ (Marcu 16:5). (Vance
Havner)
 Zacheu avea picioare scurte, dar a fugit 'naintea mul[imii c`nd Isus
trecea prin ora\. Picioarele scurte pot fi mai iu[i dec`t picioarele lungi, dac]
\tii s] le folose\ti. (Bob Jones Sr.)
 Tu cel care e\ti tat], fii atent cum tr]ie\ti, fiindc] atunci c`nd tu dai un
ocol cur[ii lui Satana, fiul t]u e gata s] dea \apte. (Billy Sunday).
 Poate exist] p]cate de care [i-e ru\ine s] vorbe\ti, dar nu exist] p]cate
pe care s`ngele lui Hristos s] nu le poat] sp]la. (C. H. Spurgeon).
 Dovezile despre Dumnezeu pentru un om 'mpietrit la inim] sunt ca un
piapt]n scump dat unui chel. (R.T.)
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