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Veniți să cântăm cu veselie Domnului
„Veniți să cântăm cu veselie Domnului, și să strigăm de bucurie către Stânca 

mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece 
în cinstea Lui!” (Psalmul 95:1-2)

„Cântați Domnului, căci a făcut lucruri strălucite; să fie cunoscute în tot 
pământul!” (Isaia 12:5)

„Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului! Slujiți Domnului 
cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui.” (Psalmul 100:1-2)

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. 
Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări 
duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțămire în inima voastră.” (Col. 3:16).

„Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și 
cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului.” (Efeseni 5:19)

„Eu am încredere în bunătătea Ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii 
Tale: cânt Domnului, căci mi-a făcut bine!” (Psalmul 13:5-6)

„Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? 
Să cânte cântări de laudă!” (Iacov 5:13)

„Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga și cu mintea; 
voi cânta cu duhul, dar voi cânta și cu mintea.” (I Corinteni 14:15)

„Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi 
fi.” (Psalmul 104:33)

„Cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui!” (Ps.  105:2)
„Pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui 

Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau.” (Fapte 16:25).

Fanfara „Soli Deo Gloria” în pregătirea Festivalului de azi

Festival de laudă Domnului



Chiar dacă n-am aici pe lume,
Un rang înalt și bogății…
Eu am o mare moștenire:
Comoara mea e-n veșnicii.

Chiar dacă n-am aici un nume
Prea însemnat și somptuos…
Am harul numele să-mi fie
Înscris în Ceruri de Hristos.

Chiar dacă pe cărarea vieții
Am parte numai de dureri…
Primesc un har cu-atât mai mare,
Speranțe noi, și noi puteri.

Chiar dacă sufăr râsul lumii
Pentru credința mea-n Isus…
Ce negrăită bucurie
Îmi toarnă El din Cer de sus!

Chiar dacă soarele s-ar stinge
Și n-ar mai fi pe cer o stea…
Hristos și-atunci îmi va fi Soare,
Căci Domnul e Lumina mea!

Chiar dac-aș fi lovit de alții
Ca o potcoavă pe ilău…
Și-atunci cu mine e Păstorul,
Și nu mă tem de nici un rău.

Chiar dacă vița și smochinul
Nu-mi vor aduce nici un rod,
Tot mă voi bucura în Domnul,
Slăvitul mare Voievod!

Chiar dacă ar urla și marea,
Și munții s-ar cutremura…
Stau liniștit pe Stânca vieții,
Nimic nu mă va clătina.

Și dacă trupul în țărână
S-ar nimici sub cnutul greu…
Va fi o Zi de Înviere,
Și-L voi vedea pe Dumnezeu! (vp)

Bun Venit
„Oamenilor fără prihană le șade bine 

cântarea de laudă!” (Psalmul 33:1). 
Salutăm cu drag pe toți oaspeții Casei 
Domnului în ziua de azi, ziua de 
sărbătoare în cinstea Domnului nostru 
Isus Hristos, al cărui Nume dorim să fie 
onorat și înălțat mai presus de orice 
nume.

A s t ă z i , a t â t l a s e r v i c i u l d e 
închinăciune de dimineață cât și la cel de 
după amiază, știm că lauda Domnului în 
cântare va avea excelența inimilor care Îl 
cunosc și Îl iubesc pe Domnul. Psalmul 65 
începe cu cuvintele „Cu încredere, 
Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion!” ceea 
ce înseamnă că Dumnezeu va fi lăudat cu 
pasiune, cu bucurie, cu sufletele cuprinse 
de flacăra entuziasmului sfânt întru 
proslăvirea Domnului Isus. Iar cartea 
Psalmilor se încheie cu îndemnul: 
„Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, 
l ă u d a ț i - L d u p ă m ă r i m e a L u i 
nemărginită!”  El e vrednic să primească 
puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, 
cinstea, slava și lauda!

Psalmistul ne îndeamnă să-L lăudăm 
pe Domnul „după măr imea Lui 
nemărginită” — adică, după cum e slava 
Lui de mare, așa să exceleze și să răsune și 
lauda noastră pentru Domnul!

Salutăm astăzi pe predicatorii care 
sunt cu noi la Festivalul Fanfarelor Unite 
„Soli Deo Gloria”: David Măgduț 
(Betania), Iulian Costea (Golgotha), 
Cornel Dragoș (Detroit), William Himes 
(dirijor de la Salvation Army). Iar la 
serviciul de seară salutăm cu toată 
dragostea și bucuria Corul Bărbătesc de 
la biserica Logos, și pe fratele păstor 
Daniel Chiu. La fel, duminică seara vom 
avea cu noi pe fratele și sora Boroș Iosif, 
păstor la biserica maghiară din Beiuș și 
multă vreme păstor la biserica din 
Mekerek, Ungaria, pe lângă lucrarea de 
misiune pe care o desfășoară în îngrijires 



și evanghelizarea copiilor orfani din 
zona Bihorului.

Fie harul lui Dumnezeu revărsat din 
plin astăzi peste adunarea noastră de 
sărbătoare în cinstirea marelui nostru 
Domn și Mântuitor Isus Hristos!

Oaspeți în duminica trecută
Printre oaspeții care au fost cu noi la 

închinăciune în duminica trecută, 
amintim pe:

- Gheorghe și Maria Bahneanu, din 
Phoenix, Arizona, care ne-au adus 
salutarea bisericii „New Life” din 
Phoenix;

- Dan Rusu, din Kitchener, Canada;
- Beniamin și Bianca Ungureanu, 

din Seattle, Washington;
- Doru Chifan (din Phoenix, 

Arizona) și Remus Moroșan, care au 
dirijat fanfara la programul de laudă 
Domnului duminică seara;

- Nicoleta Piroșcă 
împreună cu fiicele 
Estera și Eliza. Sora 
Nicoleta locuiește la 
Brăila, Estera e în statul 
Michigan și lucrează la 
societatea de misiune 
„International 
Friendship”, iar Estera 
Piroșcă Warden predă 
muzică la Sanford University în 
Alabama. 

- Robert Ardelean și logodnica 
Diana Zivcu;

- Constantin Aninoiu, din Tg. Jiu, 
care a salutat biserica și a prezentat pe 
scurt noua carte pe care a scris-o.

Un călduros La Mulți Ani
Felicitarea se extinde celor care au 

avut zile de naștere în ultimele 
săptămâni ale lunii septembrie: Sofica 
Izvanariu, Rodica Sporea, Veronica 
Bahnean, Mark Popovici, Mea 
Ordeanu, Gracie Cimpoeș, Maria 
Bărnuțiu, Tatiana Bonca, Rita Buibaș, 
Ala Dinu, Karin Schroeder, Silvia 

Burcu, Ilie Negru, Jonathan Ordeanu.
Iar celor căsătoriți în luna 

septembrie, le extindem cordiale 
felicitări și dorințele de har, bucurie și 
multe binecuvântări: Viorel și Viorica 
Abrudean, Teodor și Tatiana Bonca, 
Marius și Ofelia Bonca, Dr. Ioan și 
Nuți Brad, Grigore și Magdalena 
Capotă, Ilie și Felicia Negru, Andre și 
Mea Ordeanu, Timmy și Diana 
Popovici, Ionel și Silvia Străin, Paul și 
Ana Zah, Gigi și Viorica Zaica.

O despărțire
Astăzi e ultima duminică în care 

mai este cu noi familia Brad Nelu, 
Elena și Laura. Mulțumim lui 
Dumnezeu pentru 
legătura pe care Duhul 
a închegat-o între noi 
toți și această familie 
scumpă. La plecarea 
lor, ei lasă un gol în 
adunare, dar și în 
inimile noastre. Ne 
rugăm ca Bunul 
Dumnezeu să-i 
călăuzească în pace și să le deschidă și 
acolo, în Texas, unde se vor stabili, 
oportunități de slujire și mărturie a 
Evangheliei. Iar nouă, aici, să ne aducă 
Domnul un har de umplere a locurilor 
lăsate goale, cu oameni de bine, 
oameni devotați, sfinți, harnici, buni 
cântăreți și plini de Duhul lui 
Dumnezeu. Spunem familiei Brad (deși 
cu inima strânsă) un „La Revedere, 
preaiubiților!” și „Domnul să vă 
păzească și să vă binecuvinteze!”

Mese de bucurie
Ocazia Festivalului de astăzi a pus 

în mișcare talentul culinar al surorilor 
din adunarea noastră, astfel că la prânz 
vom avea o masă pentru cei din 
fanfară, pentru oaspeți și familiile lor, 
iar seara pentru întreaga adunare și 
pentru cei de la biserica Logos (care 
desigur vor avea prioritate). Agapele 



!!!!!!!„Căci!Tu!
ești!mare,!și!
faci!minuni,!

numai!Tu!ești!
Dumnezeu!!
Învață8mă!căile!Tale,!Doamne!“

(Psalmul!87:10811a)
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creștine au avut în vechime rolul să 
întărească părtășia sfinților, și așa ne 
rugăm să fie și mesele de dragoste din 
ziua de azi. De asemenea, masa de 
seară va fi și o masă de despărțire de 
familia Brad.

Alte anunțuri:
➦Fratele Nelu Rediș din Arad se 

află acum în Statele Unite, la 
Clevalend, unde a venit să pregătească 
un program al corului bisericii pentru  
sărbătoarea de Crăciun. Ne transmite 
salutări și harul Domnului.

➦Liceul Baptist „Alexa Popovici” 
din Arad a ales o nouă conducere, în 
urma ieșirii la pensie a fratelui director 
Nelu Rediș. Festivitatea de deschidere a 
noului an școlar s-a ținut la 14 
septembrie. Sora Emilia Pop, este noua 
directoare a liceului, și sora Neli Iovin, 
directoare adjunct. Domnul să le dea 
spiritul de curaj, înțelepciune și 
credință ca și Deborei în vechime.

➦La 17 septembrie fratele Valery 
Ghilețchi a fost numit ambasadorul 

Republicii Moldova la 
Washington. Având în 
vedere credința  fratelui 
Ghilețchi, și faptul că 
face parte din partidul 
liberal-democrat, pe 
lângă poziția luată în 
trecut în parlamentul 
d e l a C h i ș i n ă u 
împotriva avorturilor și 

a redefinirii familiei, mulți activiști 
sociali de stânga s-au opus acestei 
acreditări, și chiar acum organizează o 
opoziție pe diferite căi. Fratele 
Ghilețchi, pe lângă funcția de păstor al 
bisericii „Isus Salvatorul” din Chișinău, 
a fost președinte (episcop) al Uniunii 
Baptiste din Republica Moldova, și 
președinte al Federației Baptiste 
Europene. Din 2009 fratele Ghilețchi 

este deputat în Parlamentul Moldovei. 
Să-l avem în rugăciunile noastre de 
mijlocire.

➦D u pă m i s i u n e a î n Ru s i a , 
încununată cu succes, misionarii noștri 

Costel și Mia Oglice au lucrat în 
Bulgaria. La Sofia, capitala țării, au 
participat la Consiliul Federației 
Baptiste Europene, cu reprezentanți din 
peste 40 de țări. Lucrările Consiliului 
au coincis cu deschiderea și dedicarea 
Centrului Baptist numit „Înnoirea”, la 
care a luat parte și președintele 
Bulgariei , Rosen Plevneliev, un 
eveniment unic în istoria țării. Cum era 
de așteptat, delegații din Consiliul 
Federației și-au arătat îngrijorarea în 
legătură cu războaiele din Orientul 
Apropiat, și problema refugiaților 
musulmani în Europa. Studiile biblice 
folosite de Precept Ministries sunt acum 
în clasele de studiu în peste 150 de 
biserici de diferite denominații în 
Bulgaria, care e un punct strategic de 
evanghelizare (peste 1 milion de bulgari 
vorbesc turcește. În prezent, Mia și 
Costel sunt în Albania.


