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Speranța mea
Speranța mea, speranța vieții mele,
Mi-am împletit-o-n fir de aur sfânt,
Privind la cer prin lacrimi și zăbrele,   
Din fir de Cer, din fire de pământ.

Mântuitorul meu, Hristos Preasfântul,
Ca Om și Dumnezeu adevărat,
A sigilat cu sânge legământul,
Pe care la Golgota mi l-a dat.

Speranța mea e-n Cartea Veșniciei,
Unde Hristos a scris numele meu,
Când mi-a dat diadema bucuriei,
Hlămida màntiei de jubileu.

Speranța mea nu-i foc și fum de vrească
Și nu-i în lucrurile ce dispar,
Nu e-n vremelnicia pământească,
Ci în Izvorul veșnicului har.

Nu mi-am clădit-o-n basmele din lume,
Și nici pe născocirile cuiva,
Ci în Hristos și în slăvitu-I Nume,
În El mi-am pus pe veci nădejdea mea.

Speranța mea e ancora vieții,
Înfiptă tare-n Stânca de granit, —
Aștept s-apară zorii Dimineții,
Aștept să vină Domnul meu iubit.

Aștept cu dor un Paradis de glorii,
Aștept să treacă biciul de dureri,
Aștept curând să se topească norii,
Aștept lumina sfintei Învieri.

Speranța mea pătrunde peste zare,
Dincolo de perdea, la Dumnezeu,
În Sfânta Sfintelor strălucitoare,
Unde prin har cu El voi fi și eu!  (vp)

Ascultarea și 
binecuvântarea

Ascultarea noastră de 
Dumnezeu Îi îngăduie lui 
Dumnezeu să Își arate puterea în 
viața noastră, să ne dea 
binecuvântarea. „Dacă Mă iubește 
cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl 
Meu îl va iubi. Noi vom veni la  el și vom 
locui împreună cu el” (Ioan 14:23). Ce 
cuvinte de glorie! Dar observăm că 
binecuvântarea din partea 
Domnului vine în urma ascultării 
din partea noastră. Întâi e 
ascultarea, și apoi binecuvântarea. 
Ascultarea aduce binecuvântarea.

Ascultarea de Domnul, de 
Cuvântul Lui, de călăuzirea Lui, 
este legată de dragostea noastră față 
de Domnul. „Dacă Mă iubește cineva, 
va păzi cuvântul Meu…” spunea 
Domnul Isus. Iar dragostea noastră 
față de Domnul este legată de 
cunoașterea Lui. Cum am putea 
noi să-L iubim dacă nu L-am 
cunoaște? Evanghelistul Ioan scria: 
„Prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă 
păzim poruncile Lui” (I Ioan 2:3).

A-L cunoaște pe Domnul 
izvorăște în noi dragostea noastră 
față de Domnul. Dragostea aceasta 
ne face să ascultăm cuvântul Lui, și 
ascultarea aduce binecuvântarea. 
Ce har este să trăim în lumina 
Domnului, în ascultarea de 
cuvântul Lui!



Mulțumim fratelui Gheorghe și 
sorei Letiția Tirlea pentru frumoasele 
perdele instalate în holuri, sala de 
părtășie, și camerele bisericii.

Sora Maricica Venersan a plecat în 
România joia trecută, 20 oct., la copii 
și nepoți în România, unde va sta până 
la 20 decembrie.

Așteptăm cu nerăbdare vești de la 
cei trei tineri de la noi care sunt în Peru 
în misiunea „Secerătorii”, Dani Voica, 
Clement Popovici și Sylvan Popovici. 
Ei se întorc la noapte înapoi la 
Chicago, cu ajutorul Domnului. 

Ne bucurăm că fratele Dan Mitroi 
este în mijlocul nostru astăzi, după o 
absență îndelungată din cauza 
operațiilor și a comei induse medical la 
care a fost supus, după comoția 
cerebrală suferită. Slavă Domnului 
pentru atingerea Lui vindecătoare.

Duminica trecută ne-am bucurat că 
fratele Mircea Răduț a venit la  
adunare, prima oară după operația la 
inimă de cuadruplu bypass. Dăm slavă 
Domnului pentru că îndurarea Lui e 
mare și se îndură de cei care se roagă 
după ajutor.

Duminica trecută Dorin Mitrofan a 
împlinit vârsta de 50 ani. Este internat 
la Masonic Hospital din cauza 
deficienței renale, întrucât rinichiul 
primit prin transplant acum zece ani nu 
mai funcționeasză și este din nou pe 
dializă.

Fratele Larry Gașpar a avut o 
intervenție chirurgicală miercuri, 19 
oct. Să-l avem în rugăciune.

Deces în România: Marți, 18 
Octombrie 2016, 
sora Gina Bulica, 
soția fratelui Petru 
Bulica, păstor la 
Biserica Baptistă 
„Betel” din 
Timișoara, și-a 

O sărbătoare în cinstea Domnului: 
Duminica trecută biserica „Betania” 
din La Habra (Los Angeles) păstorită 
de fratele Liviu Țiplea, a 
împlinit 45 de ani. La 
serviciul divin de seară au 
fost toate bisericile din 
zonă reunite într-o serbare 
frumoasă și plină de harul 
Domnului, la care au 
predicat Evanghelia frații Daniel 
Brânzei (Biserica „Betel” din 
Anaheim), Marius Lucan (Biserica 
„Calea Crucii” din San Bernardino) și 
Valentin Popovici. După serviul de 
închinăciune a fost o agapă de dragoste 
și părtășie care s-a prelungit până după 
orele 9:oo seara.

Ne-am bucurat în duminica trecută 
de cei care ne-au vizitat:

- Iosif și Geta Pop din Houston Tx, 
părinții sorei Mea Ordeanu;

- Ken Krupe, director AWANA, care 
a avut o sesiune de instructaj cu 
profesorii dela AWANA;

- Costel Busuioc, cunoscut adunării 
noastre și talentat cântăreț, iubitor al 
cântărilor scrise de Nicolae 
Moldoveanu și Traian Dorz;

- Dr. Dan și soția Ileana Răduț, 
nepot al fr Mircea Răduț, din Cluj;

- Gigi și Rodica Lighezan din 
Arizona.

Duminica viitoare, 30 oct., Părinții 
sunt rugați să lase copiii la biserică 
între serviciile divine, și vor avea 
„Harvest Party” între 12:30-4:30 pm.



sfârșit alergarea pe acest pământ și a 
plecat acasă la Domnul. Ne rugăm ca 
Dumnezeu să dea putere familiei să 
treacă peste această încercare grea și să 
le dea mângăiere: fratelui Petre Bulica, 
copiilor Anca și Paul, sorei Ana, mama 
sorei Gina, și întregii biserici.

Duminica trecută, 16 Octombrie, 
biserica Harul din Lugoj  a sărbătorit 70 
de ani de la înființarea orchestrei 
„Harfa lui David”. Ideea înființării 
acestei formații muzicale i-a aparținut 
cunoscutului dirijor și muzicant 

baptist Titus Adorian (fiul 
predicatorului Constantin 
Adorian), din București, care în 
anul 1946 a poposit în 
municipiul de pe malurile 
Timișului, organizând aici o 
orchestră a adulților, și o 
orchestră a copiilor. Orchestra a 
crescut și s-a format o tradiție 
istorică în orașul Lugoj. Astfel 
la sărbătoarea orchestrei au fost 
prezenți numeroși reprezentanți 
ai autorităților: senatorii Ben 
Oni Ardelean și Ioan Iovescu, 
deputații Petru Andea și Alin 
Popoviciu, primarii Nicolae 
Robu (Timisoara), Vasile 
Bejera (Știuca), Samuel 
Lupulescu (Fârdea), doamna 
Cristina Eșan (Ministerul 
Muncii, Familiei și Persoanelor 
Vârstnice), numeroși consilieri 
județeni și municipali. Cuvântul 
lui Dumnezeu a fost vestit de 
păstorii Bisericii locale: Ionel 
Tuțac și David Nicola, cât și de 
pastorii Teofil Ciortuz 
(Australia) și Chris Gilliam 
(Florida).

Fratele Puiu Munteanu, din Șiria, 
jud. Arad, ajuns în țară după Festivalul 
Fanfarelor ținut la noi, scrie fratelui 
Sorin Cimpoeș, „Vreau să-ți 
mulțumesc încă o dată pentru invitație 
și pentru găzduire. M-am simtit minuat 
cu voi, ca într-o familie! Felicitări 
pentru organizarea festivalului și 
pentru implicarea pe care o faci trup și 
suflet! Am ajuns în România cu idei 
noi, un suflu nou. A fost de folos 
(inspirant) pentru mine colaborarea 
noastră!”



„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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Sărbătoarea 
Corturilor

Sărbătoarea aceasta o 
găsim în Levitic 23:33-36, 
și este o sărbătoare de  
bucurie. E numită sukkoth (corturi) fiindcă toți 
se mutau în sukka (cort) pe care-l făceau în 
fața casei din ramuri, crengi și frunze, în 
amintirea anilor din pustie spre Canaan.

Tradiția istorică a adăugat la sărbătoarea 
corturilor revărsarea apei, apă adusă de la 
Siloam și vărsată ceremonial la Templu. Cu 
ocazia aceasta Domnul Isus are cuvintele de la 
Ioan 7:37-39, în care spune, „Dacă însetează 
cineva să vină la mine și să bea!”

O altă tradiție adăugată în istorie la 
Sărbătoarea corturilor era iluminarea specială 
a Templului. Erau ridicate în curtea Templului 
patru sfeșnice enorme a căror lumină făcea ca 
întreg Ierusalimul să fie luminos toată noaptea. 
Cu ocazia aceasta Domnul spune cuvintele din 
Ioan 8:12, „Eu sunt Lumina lumii!” 

Iar ultima zi din sărbătoarea aceasta, ziua a 
opta, era sărbătoarea de mulțumire pentru 
Cartea Legii, Simchat Torah, prin care 
sărbătoreau primirea Legii la Sinai, eliberarea 
din Egipt, din robia întunecată a idolatriei 
egiptene. Domnul Isus a vorbit în Ierusalim 
despre adevărata libertate, „Dacă rămâneți în 
Cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei; 
veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face 
slobozi.” (Ioan 8:31-32).

Suntem chiar acum în zilele din mijlocul 
Sărbă tori i Corturi lor. Să nu-i ui tăm 
însemnătatea: Hristos ne dă  adevărata 
libertate; Dumnezeu ne-a dat Duhul Lui, și din 
inima noastră trebuie să curgă apa vieții; 

adevărata Lumină este Domnul 
Isus Hristos. Aceasta este și  
sărbătoarea care preînchipuie și 
s t r ângerea noas t ră l ângă 
Domnul în slavă. Mărit să-I fie 
Numele în veci!


