
Fanfara Bisericii Penticostale „Elim” din Timișoara, care ne vizitează astăzi și va cânta 
împreună cu fanfara „Soli Deo Gloria” de la noi. 

Jertfa și cântarea
„…în clipa când a început arderea de tot, a început și cântarea Domnului, în sunetul 

trâmbițelor și instrumentelor lui David, împăratul lui Israel. (II Cronici 29:27)

Jertfa pentru arderea de tot a fost pusă pe altar; era semnul 
consacrării depline, totale, înaintea lui Dumnezeu. Atunci a început și 
cântarea Domnului, atunci au răsunat și trâmbițele și tot ansamblul 
muzical după programul alcătuit cu mulți ani înainte de împăratul David. 
Fumul jertfei se înălța spre zare de pe jarul altarului, și cântarea se ridica 
spre Dumnezeu de pe altarul nevăzut al inimilor aprinse de dragoste 
pentru Cel Preaînalt. 

Jertfa și cântarea merg împreună. Jertfa fără cântare nu are farmecul 
sărbătoresc al închinăciunii și reverenței față de Dumnezeu. Iar cântarea 
fără jertfă e un concert, poate artistic, un spectacol, poate bine pregătit, 
dar fără focul sacru al predării noastre lui Dumnezeu. „Duhul dă 
viața!” (II Corinteni 3:8). Noi suntem slujitori ai unui legământ al 
Duhului, nu al slovei. 

În Hristos, avem Jertfa pe altar adusă de Însuși Dumnezeu. Dar și 
cântarea tot El ne-o dă, este cântarea Lui. El ne-a pus în gură o cântare 
nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru (Ps. 40:3). Și azi, și toată viața, și 
toată veșnicia, să cântăm cu bucurie în cinstea Domnului! 
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Astăzi fanfara „Soli Deo Gloria” la al 6-lea Festival de muzică 



v Salutăm astăzi în adunarea 
noastră fanfara unită „Soli Deo 
Gloria” care va cânta la sericiul 
divin de dimineață, acesta fiind al 
6-lea Fesival anual al Fanfarei la 
noi. Salutăm fanfara de la Biserica 
Penticostală „Elim” Timișoara, și 
dirijorul ei, fratele Rafa Olariu. De 
asemenea, printre dirijori e și fratele 
Puiu Munteanu, din Șiria (care a 
fost deja în duminica trecută cu 
noi). Diseară serviciul divin va 
începe la ora 4:00, după o masă cu 
toată audiența, și seara va cânta 
fanfara oaspeților din Timișoara. 
Har bogat, har peste har! Slavă 
Domnului.

v În duminica trecută am avut 
ca oaspeți: Ioan și Stela Cotârlă din 
Detroit, Dr. Mike și Gloria Cotârlă 
din Ann Arbor, Ofelia Flonta din 
California, Jonathan și Morgan 
Sporea din Kentucky, familia Mici 
din Hikory, NC, Dennis Blazs, 
Justin și Michell Duca, Laura 
Raetzky. De asemenea a fost cu noi 
Doina Scânteie, și Camelia, fiica ei; 
Doina este fiica fratelui Pavel 
Nicolae. 

v Fratele Radu Voica, din 
Sighișoara a sosit la Chicago într-o 
scurtă vizită, fiul fratelui Nelu și s. 
Olimpia Voica, frate cu Dani Voica. 
Dorim să se simtă bine între noi și 
să se bucure din plin de timpul pe 
care îl avem împreună. 

v Într-un caz de urgență la 
canalizarea clădirii bisericii în 
săptămâna trecută, frații Emil 
Bilba, Andrei Smahon, și Ioan 
Voica, au fost gata imediat să dea o 

.

Din activitățile lunii 
Octombrie

Vineri, 14 octombrie
Betel Romanian Baptist Church is 

hosting a 
youth event at 
the "World's 
Largest Corn 
maze". We 
would like to 
invite everyone to an evening of 
fellowship and fun activites on Friday, 
October 14, from 8:00PM till midnight.

We have a bonfire area reserved, 
and we will provide food and prizes. 
The address is: 909 English Prairie Rd., 
Spring Grove, IL 60081.

All are welcome!

Sâmbătă, 15 octombrie
4:30 - 6:00 Orchestra, repetiție

Duminică, 16 octombrie
12:30 pm, AWANA Bake 
1:30 pm AWANA Training with 

missionary Ken Krupe
4:00 pm Repetiție de Orchestră, și 

orchestra cântă în adunare la 5:00 pm 

Luni, 31 octombrie
All kids are invited to be at church 

for "harvest activities" and lunch. We 
don't celebrate Halloween and we 
want kids to be involved in church 
activities. 



Grupul surorilor se adună sâmbăta 
viitoare, 15 octombrie, la biserică la 
10:00 dimineața. Subiectul de studiu 
va fi: „Mândrie și smerenie”.  Sora Ica 
Ardeleanu se află în Boston, 
împreună cu George Ardelean care a 
avut vineri operația, dar vor veni 
înapoi în săptămâna următoare.

mână de ajutor și au rezolvat 
problemele foar te b ine. Le 
mulțumim în numele Domnului. 
De asemenea fratele George 
Ardelean a lucrat cu echipa de 
izolare exterioară a c lădiri i 
împotriva infiltrațiilor apei de 
ploaie, și lucrarea a fost încheiată în 
câteva zile. Și în al 
treilea rând mulțumim 
echipei de remodelare a 
WC-urilor, care și-a 
închiat lucrările la timp, 
excepțional de frumos.

v M i e r c u r i , 5 
o c t o m b r i e , f r a t e l e 
Severin Croitor ne-a 
sunat din California cu 
vestea bună că a primit 
viza de intrare în Israel, 
viză pe care o aștepta 
de câteva luni. Să-l 
avem în rugăciune, ca Domnul să-l 
fo lo sea scă în I s rae l pen t ru 
câștigarea multora la mântuire.

v Binecuvântare: Jasson și 
Jenniffer Blazs, care locuiesc în 
Charlotte, NC, unde lucrează la 
organizația Billy Graham, fiind în 
Chicago la nunta lui Ty ș i 
Jacqueline, au folosit ocazia ca să 
vină la binecuvântare cu al treilea 
copilaș al lor, Levy Ezekiel Blazs. A 
fost un har și o bucurie mare să 

vedem toată familia adunată la 
această serbare, și ne rugăm ca 
Dumnezeu să-i binecuvinteze.

v Fratele Ovidiu Niculaș, 
dirijorul corului „Deo Gloria” ne 
t r i m i t e p r i n t r - o s c r i s o a r e 
mulțumirile grupului de cântăreți 
care ne-au vizitat și ne scrie: „Vă 
iubim și deja ne este dor de părtășia 
voastră…”

v În săptămâna trecută la 



„Întăreș-
te-te	și	

îmbărbă-
tează-te.	

Nu	te	
înspăimânta	și	nu	te	îngrozi,	

căci	Domnul,	Dumnezeul	
tău	este	cu	tine	în	tot	ce	vei	

face.”	(Iosua	1:9)
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Să ne rugăm 
pentru activitățile 
AWANA de miercuri 
seara cu copiii. 
Instructorii au nevoie 
de putere de sus ca 
să-și împlinească 
slujba

Să ne rugăm 
pentru tinerii care se 
ocupă cu predarea 
lecțiilor.

Să ne rugăm 
pentru familiile care 
aduc copiii la 
adunare, și au 
dorința ca în familiile 

Houston, sora Dorica Scobercea a  avut, 
începând de marți până joi, tratamentul 
special pregătitor, iar vineri a avut operația 
de transplant de măduvă, în vederea 
inhibării dezvoltării maligne. Să fie și mai 
departe în rugăciunile noastre.

Vinerea viitoare, 14 octombrie, trei tineri 
de la noi vor pleca într-o misiune de zece zile 
în jungla din Peru. Dani Voica, Sylvan 
Popovici și Clement Popovici vor călători până 
în comuna San Faustus, din Peru (n-o căutați 
pe hartă, fiindcă nu există), unde lucrează cu 
Evanghelia printre băștinași familia Marcus și 
Adina Dumitru (și fiul lor Efraim). Aceștia ne-
au vizitat de două ori și au aprins dorința în cei 
trei de la noi să meargă și să ajute. Această 
primă călătorie este și de explorare pentru a 
vedea persepctivele unui proiect de misiune în 
care mai mulți tineri să meargă în anii viitori.

Drumul nu e ușor până acolo. Vor zbura la 
Lima, de acolo la Pucalpa, apoi la Puerto 
Bermudez, și apoi 20 de mile pe râul Pichis, 
până la San Faustus, la misiunea creștină  
„Segadores” (Secerătorii), unde lucrează de opt 
ani familia Dumitru. Acolo vor lucra la 
construcția unei case, în proiecte cu tinerii, 
mărturisind credința în Domnul Isus Hristos. 

În așteptarea veștilor pe care ni le vor 
aduce la înapoiere, să-i avem în rugăciunile 
noastre, ca Domnul să-i păzească și să-i 
folosească pentru lărgirea Împărăției Lui.

Cauze pentru rugăciune

Los Segadores


